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Verklaring van geen bedenkingen was nodig bij aanduiding ”windenergie mogelijk”

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4442  ‐ Op SmartNewz sinds: 30 december 2019

Bij besluit van 20 februari 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland ten behoeve van windpark De Groene Delta een omgevingsvergunning
verleend aan ENGIE Energie Nederland N.V. als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en onder c , van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor
het bouwen van twee windturbines en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Bij besluit van 28 februari 2019 heeft het college,
ten behoeve van de realisatie van dit windpark, krachtens de Wet natuurbescherming  (Wnb ) een vergunning verleend voor een project dat kan leiden tot
significante negatieve effecten voor het Natura 2000‐gebied "Rijntakken", en een ontheffing verleend voor het opzettelijk doden van beschermde diersoorten.

Er zijn beroepen ingediend tegen de omgevingsvergunning en er is beroep ingediend tegen de ontheffing voor het opzettelijk doden van beschermde diersoorten.

In het besluit staat dat een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist voor het bouwen en in gebruik nemen van windturbines op locaties die in de
Omgevingsvisie zijn aangeduid als windenergie locatie. Volgens de legenda bij de kaart behorend bij de Omgevingsvisie ligt ter plaatse van de voorziene windturbines
een gebied met de aanduiding windenergie locatie. De twee windturbines vallen echter niet binnen het gebied met die aanduiding, ook niet gedeeltelijk. Zij vallen in
het gebied met binnen de aanduiding "windenergie mogelijk". De Afdeling ziet gelet op de systematiek van de Omgevingsvisie en het letterlijk overeenkomen van de
bewoordingen van die Omgevingsvisie en het besluit geen grond om dit laatste besluit aldus uit te leggen dat ook voor de aanduiding "windenergie mogelijk" geen
verklaring van geen bedenkingen van provinciale staten is vereist. Daarbij is van belang dat provinciale staten voor die laatste categorie locaties nog niet definitief
hebben beslist dat daar inderdaad windturbines kunnen worden gerealiseerd. Appellanten hebben gelet op het vorenstaande terecht betoogd dat het college
voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning gehouden was aan provinciale staten een verklaring van geen bedenkingen te vragen. Omdat deze
verklaring ontbreekt, is de omgevingsvergunning in strijd met artikel 2.27, eerste lid , van de Wabo gelezen in samenhang met artikel 3.1, aanhef en onder b , en
artikel 6.5, eerste lid  en vierde lid , van het Bor verleend.

De overige betogen, die onder meer zien op externe veiligheid, geluid, laagfrequent geluid en lichtschitteringen, falen.

Mr.drs. C.C.J. (Carmen) Hartendorf (Lexquis)
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