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  Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee 

Samenwerkingsovereenkomst 

Partijen:  
1. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, handelend als 

bestuursorgaan, namens deze de gedeputeerde voor Economie, Ruimte en 
Duurzame energie de heer G. Veldhuijzen, hierna te noemen: GS van Zuid-
Holland; 

2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-
Overflakkee, handelend als bestuursorgaan, namens deze wethouder dhr. F. 
Tollenaar, hierna te noemen: B&W van Goeree-Overflakkee; 

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van den Tol, 
handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep. 

Hierna samen te noemen: Partijen. 

Definities 
 
Clusters: Diverse opstellingsconcepten van windturbines, waaronder enkele en 
dubbele lijnopstellingen. 
 
Vides: Open gebieden, gevrijwaard van windturbines 

 

Doel van deze samenwerking is: 
 
Het realiseren van maximaal 260 megawatt (MW) in 2020 aan opgesteld vermogen 
aan windturbines op Goeree-Overflakkee. 

Overwegingen: 
 
1. Het Kabinet Rutte II heeft in het regeerakkoord een ambitie voor een aandeel van 
duurzame energie van 16% in 2020 geformuleerd, waarbij een belangrijk deel 
afkomstig zal zijn uit windenergie op land.  

2. De ruimtelijke kaders voor grootschalige windenergie zijn op hoofdlijnen 
vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) en zullen in detail 
worden uitgewerkt in de Structuurvisie Wind op Land die thans in ontwerp ter visie 
ligt.  

3. Op 31 januari 2013 zijn door de Minister van Infrastructuur en Milieu en de 
Minister van Economische Zaken afspraken gemaakt met het Interprovinciaal 
Overleg(IPO) waarbij de provincies ruimte garanderen voor 6.000 MW wind op land, 
te realiseren voor 2020.  

4. Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland hebben een ambitie van ten 
minste 720 MW  windenergie op land in 2020. In de Provinciale Structuurvisie en de 
Provinciale Verordening Ruimte (januari 2013) is de randzone van Goeree-
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Overflakkee aangewezen als zoekgebied windenergie met een ambitie van 200-300 
MW. De provincies hebben in december 2012 in het IPO Bestuur afgesproken dat de 
opgave voor de provincie Zuid-Holland inzake het akkoord met het Rijk 730 MW 
opgesteld vermogen in 2020 bedraagt. GS van Zuid-Holland hebben op 29 januari 
2013 met het akkoord ingestemd. 
 
5. De Gemeente heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, deze ambitie is 
vastgelegd in de beleidsvisie Energieneutraal Goeree-Overflakkee 2030 die is 
vastgesteld in december 2011. In deze beleidsvisie is voorzien in een 
windenergieopgave van 125 MW in combinatie met andere vormen van duurzame 
energie en energiebesparing.    

6. In het op 19 december 2012 ondertekende bestuursakkoord “Duurzame Energie 
op Goeree-Overflakkee”tussen de colleges van de voormalige gemeenten van Goeree-
Overflakkee en GS van Zuid-Holland zijn o.m. afspraken gemaakt over het ruimtelijk 
mogelijk maken van maximaal 260 MW windenergie in 2020.  
 
7. De Windgroep is een samenwerkingsverband van initiatiefnemers van 
windlocaties op het eiland. Uitgangspunten van de Windgroep zijn om gezamenlijk te 
komen tot een voor het eiland optimale invulling van de windopgave en de 
bereidheid om financieel bij te dragen in een Windfonds voor duurzame 
ontwikkelingen. De Windgroep staat open voor nieuwe initiatieven die de 
uitgangspunten onderschrijven middels een intentieverklaring. De initiatieven die 
momenteel verenigd zijn in de Windgroep omvatten totaal circa 330MW aan op te 
stellen vermogen.  
 

Artikel 1 
 
Partijen komen het volgende overeen:  
 

- op Goeree-Overflakkee is ruimte voor grootschalige windenergie; 

- Partijen zien de publiek-private samenwerking als de beste manier om het doel 

van deze samenwerking te realiseren; 

- de ontwikkeling van windenergie draagt bij aan de realisatie van een 

energieneutraal Goeree-Overflakkee; 

- windenergie zal een financiële impuls geven aan verdere (breed gedefinieerde) 

duurzame ontwikkeling van Goeree-Overflakkee; 

- Partijen streven naar maximaal 260 MW in 2020 aan opgesteld vermogen aan 

windturbines zoals overeengekomen in het bestuursakkoord ‘Duurzame Energie 

op Goeree-Overflakkee’; 

- Partijen achten het van belang dat dit proces in eerste instantie vanuit de 

gemeente Goeree-Overflakkee wordt aangestuurd. De formele bevoegdheden van 

de Rijksoverheid en de provincie Zuid-Holland worden daarbij niet aangetast;  
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- de Windgroep streeft er naar om bij de uitvoering van de projecten daar waar 

mogelijk de lokale economie te versterken; 

- Partijen stellen de benodigde kennis en kunde beschikbaar om het doel van 

deze samenwerking te behalen;  

- Partijen komen overeen dat de samenwerkingsovereenkomst niet in rechte 

afdwingbaar is; 

- in het geval een (nieuwe) initiatiefnemer zich meldt bij GS van Zuid-Holland 

en/of B&W van Goeree-Overflakkee wordt deze voor samenwerking 

doorverwezen naar de Windgroep, welke open staat voor alle (nieuwe) 

initiatiefnemers die zich conformeren aan reeds gemaakte afspraken.  

Artikel 2 
 
Om het doel van deze samenwerking tussen Partijen te bereiken kent deze 
samenwerking twee fasen. Deze worden verder nader toegelicht. De afspraken 
hebben betrekking op de ruimtelijke inpassing en de vergunningverlening. Naast 
communicatie (Artikel 4) zijn dit noodzakelijke bouwstenen om het doel van deze 
samenwerking te realiseren. Ook worden er afspraken tussen Partijen gemaakt ten 
behoeve van de verbreding van duurzame ontwikkeling op Goeree-Overflakkee 
(Artikel 3). 
 
Fase 1 - Het verkennen en vaststellen van plaatsingsgebieden  
 
GS van Zuid-Holland en B&W van Goeree-Overflakkee starten een planMER om 
geschikte plaatsingsgebieden voor windenergie op land te onderzoeken in de 
randzone van Goeree-Overflakkee met specifiek aandacht voor leefbaarheid, natuur 
en landschappelijke kwaliteit. GS van Zuid-Holland zullen optreden als formeel 
coördinerend initiatiefnemer. Er worden op voorhand geen keuzes uitgesloten.  

De uitgangspunten, de criteria, de weging van criteria en de te onderzoeken 
varianten in de plan m.e.r. worden door GS van Zuid-Holland en B&W van Goeree-
Overflakkee in samenspraak met de Rijksoverheid en Windgroep opgesteld.  

De plaatsingsvisie voor windturbines uit het bestuursakkoord ‘Duurzame Energie op 
Goeree-Overflakkee’ is het uitgangspunt in deze verkennende fase. De plaatsingsvisie 
gaat uit van Clusters in de randzone, zoals benoemd in de Provinciale Verordening 
Ruimte, afgewisseld met Vides. Het vaststellen van de gewenste of noodzakelijke 
afmetingen van Clusters en Vides maken onderdeel uit van het planMER; 

Het planMER is ten behoeve van een herziening van de provinciale en gemeentelijke 
structuurvisie. Naar verwachting zullen GS van Zuid-Holland de keuzes voor de 
plaatsingsgebieden met de integrale herziening van de Provinciale Structuurvisie ter 
besluitvorming aan Provinciale Staten voorleggen. Voor wat betreft de 
Gemeentelijke Structuurvisie wordt uitgegaan van een sectorale aanpassing.  
 
Gelet op de uitkomsten van het op te stellen planMER stellen GS van Zuid-Holland en 
B&W van Goeree-Overflakkee via een transparant afwegings- en 
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besluitvormingsproces in hun structuurvisies de plaatsingsgebieden vast, waarbij de 
Windgroep in het voorbereidingsproces haar visie kenbaar kan maken aan de 
stuurgroep (zie Artikel 5). Alvorens tot vaststelling van plaatsingsgebieden over te 
gaan treden GS van Zuid-Holland en B&W van Goeree-Overflakkee in overleg met de 
Rijksoverheid vanwege de mogelijke rol van het Rijk in Fase 2 in verband met de 
Rijkscoördinatieregeling voor windparken van ≥100 MW. 
 
Fase 2 – Uitwerken plaatsingsgebieden en voorbereiding vergunningverlening 
 
Na de keuzes voor de plaatsingsgebieden op basis van het planMER zal een afweging 
plaatsvinden ten aanzien van het meest doelmatige vervolgproces. Deze afweging 
heeft betrekking op welk overheidsorgaan als bevoegd gezag zal optreden om de 
ruimtelijke inpassing (tot bestemmingsplanniveau) en/of de coördinatie van de 
vergunningaanvragen te organiseren.  

Het doel van de tweede fase is het voorbereiden van vergunningaanvragen,  
vergunningverlening en het verzorgen van de ruimtelijke inpassing voor maximaal 
260 MW opgesteld vermogen aan windturbines. Voor de onderbouwing en toetsing 
daarvan worden onderzoeken uitgevoerd en milieueffectrapportages opgesteld 
(plan- en projectm.e.r.’s) door marktpartijen. Partijen streven er naar dat deze fase 
uiterlijk eind 2016 is afgerond.  
 
Tijdens en na het doorlopen van de ruimtelijke inpassing en vergunningstraject is 
het realiseren van windenergie niet per definitie een gegeven. Vooral marktpartijen 
zullen aan zet zijn. Zij kunnen onvoorziene knelpunten tegenkomen die 
belemmerend of vertragend werken ten aanzien van de doelstelling. Partijen 
behouden daarom afstemming, samenwerking en monitoren de voortgang om 
zodoende zicht te houden op het realiseren van het doel van deze samenwerking.  

Artikel 3 
 
Windfonds Goeree-Overflakkee 
De Windgroep gaat een Windfonds vormen wat als doel heeft bij te dragen aan de 
duurzame ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. Het Windfonds wordt gevoed 
vanuit de stroomproductie door wind. Iedere initiatiefnemer in de Windgroep heeft 
zich bereid verklaard een afdracht te doen van een nader vast te stellen bedrag, met 
een minimum van 0,05 eurocent (€ 0,0005) per kWh per jaar, gedurende de 
werkzame levensduur van de turbine. De definitieve hoogte van het bedrag is 
onderdeel van de nadere uitwerking door de Windgroep. Afspraken over afdracht 
aan het Windfonds mogen niet leiden tot financiële problemen voor het betreffende 
initiatief. De bestedingen van de middelen uit dit Windfonds moeten voor bewoners 
van het eiland Goeree-Overflakkee in de ruime nabijheid van de windparken 
herkenbaar zijn. De wijze van beheer van en uitgifte uit het Windfonds wordt nader 
bepaald in overleg met de gemeente en de omgeving.  
 
Cofinanciering (1) 
B&W van Goeree-Overflakkee zullen bezien in hoeverre inkomsten uit de realisatie 
van windparken zo mogelijk ingezet kan worden voor duurzaamheidsinvesteringen, 
andere lokale projecten of eventueel het Windfonds. 
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Cofinanciering (2) 
Bij de besteding van middelen uit het Windfonds wordt door B&W van Goeree-
Overflakkee en Windgroep gezocht naar mogelijkheden voor cofinanciering voor 
kwaliteitsimpulsen ten behoeve van duurzaamheid en gebiedsontwikkeling op het 
eiland in de brede zin. GS van Zuid-Holland spannen zich in om verbindingen te leggen 
met overige beschikbare financieringsbronnen, waaronder advies over Europese 
cofinanciering.   
 
Financiële participatie omgeving 
B&W van Goeree-Overflakkee en Windgroep onderzoeken hoe financiële participatie 
door lokale bewoners en ondernemers kan worden ingericht en een bijdrage kan 
leveren aan acceptatie van het doel van de samenwerking. Dit is onderdeel van de 
nadere gezamenlijke uitwerking. 
 
Het Noordrand-project 
GS van Zuid-Holland en B&W van Goeree-Overflakkee spannen zich in om de 
Windgroep een rol te laten spelen bij de eventuele realisatie van windprojecten in de 
Noordrand. Het Noordrand-project is een beoogde brede gebiedsontwikkeling 
waarbij windenergie één van de dragers kan zijn, het plangebied is gelegen aan de 
noordkant van Goeree-Overflakkee tussen Stellendam en Middelharnis. Een 
belangrijk deel van de gronden van het Noordrand-project zijn in eigendom van de 
overheid. 

Artikel 4 
 
Partijen stemmen de communicatie voor het optimaal betrekken van 
belanghebbenden op Goeree-Overflakkee bij de planvorming met elkaar af. 
Bewoners en andere belanghebbenden worden, naast het formele juridische traject, 
door provincie en gemeente actief bij het planproces betrokken. De eerste informele 
contacten met bewoners en andere belanghebbende worden gelegd binnen twee 
maanden na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Naast 
communicatie met bewoners en andere belanghebbende zullen Partijen zorg dragen 
voor communicatie ten behoeve van de gemaakte afspraken in deze 
samenwerkingsovereenkomst. Er zal door de Partijen een gezamenlijk 
communicatieplan worden opgesteld wat indien nodig na het afronden van elke fase 
wordt aangepast en/of bijgewerkt.   

Artikel 5 
 
Partijen stellen een Projectwerkgroep samen om de gemaakte afspraken uit te 
voeren. Een Stuurgroep, waarin alle Partijen vertegenwoordigd zijn, borgt de 
voortgang van de uitvoering van de afspraken van deze 
samenwerkingsovereenkomst. De Gemeente zit in de eerste fase de Stuurgroep voor.  
De projectwerkgroep zal worden geleid door een projectleider. Deze zal door de 
gemeente worden verzorgd in de eerste fase.  
 
Na het afronden van elke fase, zoals benoemd in Artikel 2, zal een herijking van de 
projectorganisatie plaatsvinden.  
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Artikel 6 
 
Conformiteit Unierecht 
De afspraken van deze samenwerkingsovereenkomst zullen in overeenstemming 
met vigerende wet- en regelgeving worden uitgevoerd in het bijzonder voor zover de 
afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot 
aanbesteding, staatssteun en technische normen en voorschriften. 
 
Wijzigingensamenwerkingsovereenkomst 
1. Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken de 

samenwerkingsovereenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke 

instemming van alle Partijen. 

2. Partijen treden in overleg binnen een maand nadat een Partij de wens daartoe 

aan de andere Partijen schriftelijk heeft medegedeeld. 

3. Partijen treden na afronding van een fase in overleg om te bezien of de 

samenwerkingsovereenkomst wijziging behoeft.  

4. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlagen 

aan de samenwerkingsovereenkomst gehecht. 

Looptijd 
Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag na 
ondertekening en loopt uiterlijk tot en met 2020. Na de afronding van elke fase 
wordt bezien of de samenwerkingsovereenkomst nog volstaat en dient te worden 
aangepast. Partijen treden uiterlijk 1 september 2020 in overleg over de voortzetting 
van de samenwerkingsovereenkomst. Alle in deze samenwerkingsovereenkomst 
genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen.  
 

Handtekeningen 
 
Provincie Zuid-Holland 
De heer G. Veldhuizen 
 
 
 
Gemeente Goeree-Overflakkee 
De heer F. Tollenaar 
 
 
 
Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee 
De heer A. van den Tol 
 
 
 
Datum & locatie;  


