CONCEPT Projectplanning Zon en Wind
procedure / uitvoering
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RO procedure wind
wie
Fase 1
bureau / raadsgroep
bureau
college
inspraakmoment
bureau
college

wat
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Opstellen concept NRD
inventariseren initiatieven
behandeling concept NRD
publicatie en terinzagelegging (TIL) concept NRD
behandeling zienswijzen
vaststellen NRD

Fase 2
bureau
bureau / raadsgroep
bureau
college
inspraakmoment
initiatiefnemers
bureau
bureau
college
inspraakmoment
Commissie MER

combi-MER en VoorOntwerpBestemmingsPlan
opstellen concept combi-MER inclusief quickscan
consultatie varianten / voorkeursalternatieven
opstellen VOBP
behandeling concept combi-MER en VOBP
publicatie, TIL en vooroverleg concept MER en VOBP
indienen vergunningsaanvragen
behandeling reacties inspraak en vooroverleg
OntwerpBestemmingsPlan en afronding MER
behandeling OBP, MER en ontwerpvergunning
publicatie, TIL en commissie MER
hoorzitting commissie MER

Fase 3
bureau
bureau
gemeenteraad
college

OntwerpBestemmingsplan
verwerken advies commissie MER
definitieve bestemmingsplan en vergunning opstellen
vaststellen bestemmingsplan
vrijgeven vergunning
publicatie bestemmingsplan en vergunning

gebiedsregisseur /
raadsgroep
gebiedsregisseur /
raadsgroep
gebiedsregisseur
gebiedsregisseur
gebiedsregisseur
gebiedsregisseur /
raadsgroep
gebiedsregisseur /
raadsgroep /
initiatiefnemers
gebiedsregisseur
gebiedsregisseur /
raadsgroep /
initiatiefnemers

invloedsfeer van de zoekzone, gespreksvorm en aantal stappen
bepalen.

Participatieproces Wind
stakeholderanalyse maken
belangengroepering betrekken en input NRD ophalen
inwoners uitnodigen
inventariseren zorgen en wensen
terugkoppeling gesprekken
in beeld brengen en bespreken consequenties en maatregelen
tweede ronde terugkoppeling zorgen en maatregelen
gesprek over sociale grondvergoeding, compensatie en lokaal eigendom

Anterieure overeenkomst Wind
initiatiefnemers
gebiedsregiseur /
raadsgroep /
initiatiefnemers
gebiedsregisseur /
initiatiefnemers
gebiedsregisseur /
raadsgroep
gebiedsregisseur /
initiatiefnemers
college

concept verdeelsleutel sociale grondvergoeding ontwikkelen met
grondeigenaren, gebiedsregisseur kijkt mee
voorbereiden 'compensatiepakket' en keuzes gebiedsfonds
concrete locaties in beeld, aantal grondeigenaren vaststellen
uitgangspunten financiele randvoorwaarden
sociale grondvergoeding
sluiten Anterieure Overeenkomst

RO Procedure zon
Fase 1
intern
gebiedsregisseur /
bureau
bureau
bureau
gebiedsregisseur /
bureau
bureau / raadsgroep
college
bureau
bureau

Selectieleidraad
overleg ODRN vergunningenproces

Fase 2
bureau /
beoordelingsgroep

Selectietraject
toetsing initiatieven - shortlist

bureau
bureau /
beoordelingsgroep /
raadsgroep
ODRN
gebiedsreggiseur
/bureau
college
Fase 3
inspraakmoment
bureau
ODRN
college
inspraakmoment
Raad van State

overleg stakeholders (icm wind participatie)
advies zonneparken in agrarische gebied
onderzoek grijze gebieden
advies opgave kommengebied
opstellen randvoorwaardendocument
vaststellen randvoorwaardendocument
opstellen selectieleidraad (PvE/procedure/planning etc)
publiceren selectieleidraad - indieningstermijn

opvragen ruimtelijke onderbouwing, onderzoeken
(omgevingsanalyse/LER?), aanmeldnotitie Vormvrije-MER,
vergunningsaanvraag
beoordeling stukken
opstellen ontwerpvergunning
informeren omwonenden
behandelen ontwerpvergunningen (afgifte VVGB?)
Procedure vergunningen
terinzagelegging ontwerpvergunning
behandeling zienswijzen
definitieve vergunningen opstellen
behandelen definitieve vergunningen
terinzagelegging vergunning
behandeling beroep
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