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Uw kenmerk

Bijlagen
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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Op 8 maart 2016 hebben gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het ontwerpinpassingsplan, de 

ontwerpbeschikkingen Wabo, Waterwet en keur vastgesteld voor het Windpark Spui op het 

grondgebied van de gemeente Korendijk. Daarbij zijn ook het milieueffectrapport MER en een 

anterieure overeenkomst vastgesteld. 

Vooroverlegreactie en advies op de vergunningaanvraag

Wij hebben uw vooroverlegreactie op het conceptontwerpinpassingsplan alsook uw advies inzake 

de vergunningaanvraag bij het opstellen van deze ontwerpbesluiten betrokken.

De behandeling van uw advies op de vergunningaanvraag is  terug te vinden in de 

ontwerpbeschikking Wabo. Hieronder gaan we in op uw vooroverlegreactie.

Uw vooroverlegreactie betreft de volgende onderwerpen:

1. Gewezen wordt op het onderzoek (Brede MER) van de gemeente Korendijk en de 

daarop ontvangen adviezen van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard en het 

Kwaliteitsteam Hoeksche Waard. Benadrukt wordt dat de gemeente nooit heeft 

geweigerd om mee te werken aan de realisatie van 15 MW in de gemeente, waarmee de 

verplichting voor de provincie om een PIP op te stellen niet aan de orde is.

2. Gevraagd wordt om steun te verlenen aan de omwonenden die zich verenigd hebben in 

een Compensatie Plangroep (CPG).

3. Gevraagd wordt de argumenten om niet voor een opstelling van 4 windturbines van 4 

MW te kiezen beter inzichtelijk te maken.

4. Gevraagd wordt de schade voor inwoners tot een minimum te beperken.

5. Gevraagd wordt afstemming te zoeken met de concept Gebiedsagenda Hoeksche 

Waard West.

Reactie
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1. Wij zijn op de hoogte van het desbetreffende onderzoek. Op basis van dat onderzoek 

heeft de gemeenteraad in maart 2015 geconcludeerd dat er in de gemeente Korendijk 

geen enkele locatie geschikt is voor de realisatie van een windpark. De provincie heeft 

de gemeente Korendijk meermaals verzocht om aan locatie Spui medewerking te 

verlenen door o.a. het tekenen van de overeenkomst conform de realisatiestrategie, 

maar tot op heden heeft de gemeente daaraan geen gevolg gegeven. Integendeel, 

ondanks een daartoe strekkende verzoek/zienswijze van de initiatiefnemer c.q. aandrang 

vanuit de provincie, heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan 

Buitengebied Korendijk op 25 juni 2013 de realisatie van windenergie op deze locatie niet 

mogelijk gemaakt. Ook de 1e herziening van dit bestemmingsplan (vastgesteld op 17 

maart 2015) heeft daarin geen verandering gebracht. Gelet hierop menen wij dat 

Provinciale Staten op 10 december 2014 terecht hebben besloten tot het opstellen van 

een provinciaal inpassingsplan en het toepassen van de provinciale coördinatieregeling 

voor het PIP en de vergunningen voor het onderhavige windpark.

2. Dit advies heeft geen betrekking op het inpassingsplan. Ten overvloede merken wij op 

dat de provincie burgers, belangengroepen en de gemeenten actief heeft betrokken in 

een informeel participatieproces, vooruitlopend op de formele ruimtelijke procedures. Om 

dit proces en de gesprekken in goede banen te leiden, heeft de provincie ook een 

externe, onafhankelijke procesbegeleider aangesteld. De omwonenden - georganiseerd 

in de Compensatie Plan Groep (CPG) - hebben aangegeven inhoudelijke kennis te 

ontberen voor een goed overleg met de initiatiefnemer over compensatie, vergoedingen 

en de overige participatieafspraken. Nadat de CPG bij de gemeenten Nissewaard en 

Korendijk geen gehoor vond voor inhuur van externe ondersteuning, is de provincie de 

CPG hierin tegemoet gekomen, zodat zij toch de door hen gewenste deskundige konden 

inhuren. Wij zijn ervan overtuigd dat mede hierdoor een participatieplan is ontstaan 

waarin afdoende rekening is gehouden met de wensen van de CPG en de overige 

omwonenden en zullen de CPG uiteraard ook betrekken bij de verdere uitwerking ervan.

3. De milieutechnische argumenten met betrekking tot een opstelling van vier windturbines 

van 4 MW zijn ons inziens inzichtelijk verwoord in het MER. We zullen de belangrijkste 

(niet milieutechnische) overwegingen eveneens opnemen in de toelichting van het PIP 

(zie paragraaf 5.4)

4. We nemen kennis van dit verzoek. Mede omdat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan, 

achten wij de kans op schade zeer klein.

5. Met de CPG en andere betrokkenen wordt gewerkt aan de uitwerking van het 

inrichtingsplan. We zien echter geen aanleiding om de daaruit voortvloeiende 

maatregelen op te nemen in (het plangebied van) het PIP. Dit zou bovendien een 

onevenredige belemmering opleveren voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid, omdat de 

gemeenteraad na vaststelling van het PIP voor de daarin liggende gronden gedurende 

10 jaar geen bestemmingsplan meer mag vaststellen.

Naar aanleiding van de overlegreacties  is de toelichting van het ontwerpinpassingsplan op 

enkele ondergeschikte punten aangepast, te weten de onderbouwing van het voorkeursalternatief 

van 5 windturbines, (zie ook het onderwerp ontwerpbeschikking)  en de verwijzing in paragraaf 

6.4.2.
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Kennisgeving

Het ontwerpinpassingsplan Windpark Spui en de ontwerpbeschikkingen Wabo, Waterwet en Keur 

worden binnenkort met bijbehorende stukken ter inzage gelegd in verband met het bepaalde in 

de artikelen 3.8 en 3.33, lid 4 van de Wro. Hierover zal een kennisgeving worden geplaatst in de 

Staatscourant en het Provinciaal blad. Hierin wordt aangegeven waar de stukken zijn te 

raadplegen en hoe eventuele zienswijze kunnen worden ingediend. De ontwerpbesluiten met de 

hierbij behorende stukken zullen tevens via elektronische weg beschikbaar worden gesteld.

Wij verzoeken u vriendelijk de hiervoor genoemde ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken op 

de bij u gebruikelijke wijze op het gemeentehuis ter inzage te leggen.

Vervolgprocedure

Vaststelling van het inpassingsplan en de verlening van de beschikkingen is voorzien in het 

najaar van 2016. Voor een nadere toelichting op het project en de daarvoor te doorlopen 

procedure verwijzen wij u kortheidshalve naar hoofdstuk 8 van het inpassingsplan. Tegen het 

vaststellingsbesluit en de verleende beschikkingen kunnen belanghebbenden beroep aantekenen 

bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat kader wijzen wij u erop dat op 

dit windpark artikel 1.1, eerste lid, onder a, Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

- Kennisgeving ontwerpinpassingsplan, ontwerpbeschikkingen en MER
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concept-ontwerp PIP 
Windpark Spui te Korendijk 
behandelaar 

H.Rensen 

Geachte college. 

Op 26 januari 2016 stuurde u ons een brief. Hierin stelt u ons in de gelegenheid om binnen drie 
weken op het concept ontwerp Inpassingsplan (PIP) Windpark Spui te reageren. Middels deze brief 
maken wij u onze reactie kenbaar. 

Toelichting 
Beleidskader 
Wij betreuren het feit dat de locatie Spui tot ontwikkeling wordt gebracht. Wij zijn van mening dat de 
zuidrand van Voorne-Putten waardevol is vanwege haar agrarische openheid. Deze karakteristieke 
beelden zijn vastgelegd in zowel het gemeentelijk beleid van Nissewaard als in de gebiedsvisie van 
de samenwerkende gemeenten op Voorne-Putten. De bouw van een vijftal windmolens past onzes 
inziens totaal niet in dat beeld. Als zodanig is de bouw van het windpark ten eerste in strijd met het 
vigerende beleid van Nissewaard. 

Het plaatsingsbeleid van de provincie Zuid-Holland is erop gericht om windparken te realiseren op 
locaties die zich kenmerken door een combinatie van technische infrastructuur, grootschalige 
bedrijvigheid en grootschalige scheidslijnen tussen land en water. De beoogde locatie ligt weliswaar 
langs het Spui, maar deze kan ons inziens niet worden aangemerkt ais grootschalige scheidslijn. 
Zowel de watergang, het omliggende landschap als de combinatie daarvan hebben die kenmerken 
niet in zich. Zeker niet als de schaal van het Spui wordt afgezet tegen de hoogte van de windmolens. 
Als zodanig voldoet de locatie voor de windmolens ten tweede niet aan de uitgangspunten van het 
provinciaal beleid. 

Wij verzoeken u de toepassing van het plaatsingsbeleid voor deze locatie nader af te wegen ten 
opzichte van de karakteristieken van het open landschap van Nissewaard c.q. Voorne-Putten, welke 
zijn vastgelegd in het beleid van de gemeente alsmede de gebiedsvisie van Voorne-Putten. Gelet op 
het feit dat zowel de zichtbaarheid als de gevolgen van het windpark gemeentegrensoverschrijdend 
zijn, is het niet terecht om deze ontwikkeling niet te toetsen aan voornoemd beleid. 
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Aantal windturbines 
De CPG heeft gevraagd om de variant van 4 windturbines van ca. 4 MW serieus te onderzoeken. Door 
vermindering van het aantal windturbines kan de overlast voor de omwonenden en de 
landschappelijke effecten beperkt worden. De overwegingen om hieraan niet tegemoet te komen 
zijn onvoldoende gemotiveerd. In het PIP wordt namelijk gesproken over 4 windturbines van 4 MW 
als reëel te beschouwen alternatief. Middels deze variant wordt de provinciale doelstelling van 
minimaal 15 MW enerzijds behaald en ondervinden de omwonenden anderzijds de minste negatieve 
effect op hun kwaliteit van leven. Wij verzoeken u om hiermee, bij de integrale afweging van alle 
belangen, rekening te houden. 

Externe veiligheid 
Onder het kopje Vliegveiligheid stelt u, dat in het gebied dat wordt aangemerkt als " 
laagvlieggebied" voor helikopters, geen bouwbeperkingen gelden. Dit onderdeel vormt voor u 
vanuit de overweging dat hier geen bouwbeperking geldt geen beoordelingscriterium. Uw 
constatering, dat ter plaatse geen bouwbeperkingen geldt neemt niet weg dat de aanwezigheid van 
windmolens op zich wel een risico vormt in dit vlieggebied voor laagvliegende helicopters. Ons 
inziens ligt het op uw weg om te bevorderen, dat de onderhavige locatie niet langer wordt 
aangewezen als laagvlieggebied, zodat de eventuele risico's tot een minimum worden beperkt. 

In paragraaf 6.4.2. Onderzoek, eerste alinea, geeft u een vindplaats aan voor een onderzoek. Deze 
vermelding is niet juist. 

Het conceptplan gaat in het onderdeel Externe Veiligheid niet op de relatie tussen de windmolens 
en het Spui. Zoals u bekend is het Spul een druk bevaren vaarroute. U verwijst in het inpassingsplan 
wel naar diverse onderzoeken waaruit blijkt dat de beïnvloeding van wal- en scheepsradar door de 
windmolens is onderzocht, maar inzicht in mogelijke andere risico's in relatie tot de vaarweg 
ontbreekt. Het lijkt ons wenselijk dat het inpassingplan hier nader op ingaat. 

Uitvoerbaarheid 
In de toelichting Is bij de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan vermeld dat de 
initiatiefnemer (financiële) participatiemogelijkheden aanbiedt die aansluiten bij de lokale behoefte. 
Het participatieplan zal onderdeel vormen van de anterieure overeenkomst die met de ontwikkelaar 
wordt gesloten. Daarmee heeft de provincie als bevoegd gezag voor de vergunningverlening een 
verplichting richting de omwonenden van de locatie dat een redelijk sociaal/maatschappelijk aanbod 
wordt gedaan door de ontwikkelaar aan de omgeving en dat het plan op draagvlak kan rekenen. 

Wij verzoeken u bij het vaststellen van de anterieure overeenkomst hiermee rekening te houden. 

Regels 
Ten aanzien van de regels behorende bij het concept ontwerp-Inpassingsplan merken wij het 
volgende op: 

Vergunning 
Op basis van het concept-Inpassingsplan kan aan de ontwikkelaar een vergunning voor onbepaalde 
tijd worden verstrekt. Dit betekent dat na de levensduur van het windpark een nieuwe aanvraag om 
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omgevingsvergunning kan worden ingediend voor een vervangend park. Het besluit dat naar 
aanleiding van deze nieuwe aanvraag wordt genomen, betreft een gebonden beschikking. Dat zal 
betekenen dat er op dat moment geen wettelijke basis is om met de ontwikkelaar nieuwe afspraken 
te maken over compensatie van de omgeving. Over het algemeen wordt door ontwikkelaars met de 
directe omgeving afspraken gemaakt gekoppeld aan a) economische overstuur van de windturbines 
of b) looptijd van de SDE+ subsidie. Door de gekozen duur van de vergunning, zal het bij vernieuwing 
van het park niet leiden tot vervolgafspraken met de omgeving. Ook kan door bevoegd gezag geen 
nieuwe afweging gemaakt worden over nut, noodzakelijkheid en wenselijkheid van windenergie op 
deze locatie als gevolg van veranderde inzichten zowel op het gebied van duurzaamheid, 
economische situatie en toepassing van de ruimte (RO). Wij vinden dit dus een ongewenste 
ontwikkeling. 

Wij verzoeken u om bij de verdere planuitwerking rekening te houden met bovenstaande 
ongewenste ontwikkeling. 

Bedrijfswoningen 
In het plangebied zijn twee bedrijfswoningen opgenomen. In de regels zijn echter geen bepalingen 
opgenomen die hiermee verband houden. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Nissewaard, 
de secretaris, . de burgemee 

M. Salet 
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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Op 8 maart 2016 hebben gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het ontwerpinpassingsplan, de 

ontwerpbeschikkingen Wabo, Waterwet en keur vastgesteld voor het Windpark Spui op het 

grondgebied van de gemeente Korendijk. Daarbij zijn ook het milieueffectrapport MER en een 

anterieure overeenkomst vastgesteld. 

Vooroverlegreactie en advies op de vergunningaanvraag

Wij hebben uw vooroverlegreactie op het conceptontwerpinpassingsplan alsook uw advies inzake 

de vergunningaanvraag bij het opstellen van deze ontwerpbesluiten betrokken.

De behandeling van uw advies op de vergunningaanvraag is  terug te vinden in de 

ontwerpbeschikking Wabo. Hieronder gaan we in op uw vooroverlegreactie.

Uw vooroverlegreactie betreft de volgende onderwerpen:

1. Verzocht wordt het plaatsingsbeleid voor deze locatie nader af te wegen vanwege de 

waardevolle agrarische openheid en daarbij te toetsen aan de gebiedsvisie Voorne-

Putten.

2. Verzocht wordt om met het verzoek van de CPG om vier windturbines te plaatsen 

rekening te houden en beter te motiveren waarom hieraan niet tegemoet wordt gekomen.

3. Verzocht wordt om in verband met het laagvlieggebied van helikopters in relatie tot de 

windturines te bevorderen dat de locatie niet langer wordt aangewezen als 

laagvlieggebied om eventuele risico’s tot een minimum te beperken.

4. Aangegeven wordt dat in paragraaf 6.4.2. een vermelding naar de vindplaats van een 

onderzoek onjuist is.

5. Verzocht word in het inpassingsplan ook in te gaan op andere risico’s, dan wal- en 

scheepsradarverstoring in relatie tot het druk bevaren Spui.

6. Verzocht wordt bij de anterieure overeenkomst rekening te houden met een 

participatieplan dat kan rekenen op draagvlak van de omgeving.
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7. Ten aanzien van de regels wordt geconstateerd dat na het verstrijken van de levensduur 

van dit park er geen wettelijke basis is om met de ontwikkelaar nieuwe afspraken  te 

maken over compensatie van de omgeving. Ook kan geen nieuwe afweging worden 

gemaakt over de wenselijkheid van windenergie op deze locatie. Dat vindt de gemeente 

ongewenst.

8. Tot slot wordt opgemerkt dat in de regels geen bepalingen zijn opgenomen met 

betrekking tot de twee bedrijfswoningen in het plangebied.

Reactie

1. Wij zien geen aanleiding om het plaatsingsbeleid voor de locatie opnieuw te 

heroverwegen. Die heroverweging heeft reeds plaatsgevonden bij de vaststelling van de 

VRM in juli 2014, waarbij deze locatie door Provinciale Staten is aangewezen.

2. De milieutechnische argumenten met betrekking tot een opstelling van vier windturbines 

van 4 MW zijn ons inziens inzichtelijk verwoord in het MER. We zullen de belangrijkste 

(niet milieutechnische) overwegingen eveneens opnemen in de toelichting van het PIP 

(zie paragraaf 5.4)

3. Indien noodzakelijk zullen dit soort aspecten in IPO-verband besproken met het Rijk. 

Vooralsnog zien we daar nu echter geen aanleiding voor. 

4. In het ontwerp-PIP zal de verwijzing worden aangepast.

5. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen. Het Spui maakt hier geen onderdeel van uit. Wanneer voldaan wordt aan de 

beleidsregels voor windturbines op, in of over Rijkswaterstaatwegen zijn er geen 

ontoelaatbare veiligheidsrisico’s op passanten en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

6. Dit advies heeft geen betrekking op het inpassingsplan. Ten overvloede merken wij op 

dat de provincie burgers, belangengroepen en de gemeenten actief heeft betrokken in 

een informeel participatieproces, vooruitlopend op de formele ruimtelijke procedures. Om 

dit proces en de gesprekken in goede banen te leiden, heeft de provincie ook een 

externe, onafhankelijke procesbegeleider aangesteld. De omwonenden - georganiseerd 

in de Compensatie Plan Groep (CPG) - hebben aangegeven inhoudelijke kennis te 

ontberen voor een goed overleg met de initiatiefnemer over compensatie, vergoedingen 

en de overige participatieafspraken. Nadat de CPG bij de gemeenten Nissewaard en 

Korendijk geen gehoor vond voor inhuur van externe ondersteuning, is de provincie de 

CPG hierin tegemoet gekomen, zodat zij toch de door hen gewenste deskundige konden 

inhuren. Wij zijn ervan overtuigd dat mede hierdoor een participatieplan is ontstaan 

waarin afdoende rekening is gehouden met de wensen van de CPG en de overige 

omwonenden en zullen de CPG uiteraard ook betrekken bij de verdere uitwerking ervan.

7. Sinds 1 november 2014 biedt de Wabo de mogelijkheid om omgevingsvergunningen te 

verlenen voor een bepaalde tijd. Voorheen was sprake van een maximale tijdsduur van 5 

jaar. Tegenwoordig is de termijn losgelaten, deze moet specifiek worden onderbouwd. Er 

zijn partijen in den lande die in deze verruiming de mogelijkheid zien om voor windparken 

een omgevingsvergunning te verlenen voor bepaalde tijd, waarbij is zeker gesteld dat de 

activiteiten aan het einde van de looptijd worden beëindigd. Belangrijk is echter dat deze 

constructie enkel kan worden toegepast in gevallen waarin het gebruik na afloop van de 

termijn wordt beëindigd zonder onomkeerbare gevolgen. Dat betekent in praktijk dat 

tijdelijkheid enkel kan worden toegepast bij verlening van omgevingsvergunningen voor 
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afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 Wabo). Indien een 

activiteit mogelijk is gemaakt in een bestemmingsplan of inpassingsplan is per definitie 

sprake van planologisch gebruik met een permanent karakter. Op basis van een 

bestemmingsplan kunnen daarom geen omgevingsvergunningen (‘bouwen ‘) voor 

bepaalde tijd worden verleend.  GS is niet voornemens om aan exploitanten van 

windenergie een omgevingsvergunning voor bepaalde tijd te verlenen en daarmee te 

bepalen wat de maximale levensduur van een windpark zou  moeten zijn. Dat wordt 

overgelaten aan de markt. Daarnaast kan op dit moment niet worden bepaald of en zo ja 

met welke bouwwerken en op welke locatie in de provincie Zuid-Holland in de toekomst 

windenergie zou moeten worden opgewekt. Het planologisch gebruik voor het huidige 

voornemen wordt daarom verankerd in een inpassingsplan, net zoals dat voor overige 

ruimtelijke ontwikkelingen het geval is. De afspraken die worden gemaakt over 

participatie betreffen afspraken tussen exploitant en omgeving. Deze hebben naar 

verwachting inderdaad een bepaalde looptijd, bijvoorbeeld gekoppeld aan de SDE 

termijn of de economische levensduur van het windpark. Bij vervanging van de 

windturbines waarvoor momenteel een vergunning wordt voorbereid bestaat geen basis 

voor het bevoegd gezag om een participatieproces af te dwingen, in het geval een 

nieuwe vergunningaanvraag volledig binnen de grenzen van het inpassingsplan valt. Het 

is echter onmogelijk te voorspellen wat de kans is dat een nieuwe aanvraag volledig 

binnen het thans voorbereide inpassingsplan past. Omdat dit met zoveel onzekerheden 

is omgeven kunnen we daar nu nog geen rekening mee houden. 

8. Dit is niet juist. De betreffende molenaarswoningen zijn geregeld in artikel 8.2 van de 

planregels en in de artikelsgewijze toelichting op blz. 54 staat hoe die bepaling bedoeld 

is.

Naar aanleiding van deze en andere ingekomen vooroverlegreacties is de toelichting van het 

ontwerpinpassingsplan op enkele ondergeschikte punten aangepast, te weten de onderbouwing 

van het voorkeursalternatief van 5 windturbines en de verwijzing in paragraaf 6.4.2. 

Kennisgeving

Het ontwerpinpassingsplan Windpark Spui en de ontwerpbeschikkingen Wabo, Waterwet en Keur 

worden binnenkort met bijbehorende stukken ter inzage gelegd in verband met het bepaalde in 

de artikelen 3.8 en 3.33, lid 4 van de Wro. Hierover zal een kennisgeving worden geplaatst in de 

Staatscourant en het Provinciaal blad. Hierin wordt aangegeven waar de stukken zijn te 

raadplegen en hoe eventuele zienswijze kunnen worden ingediend. De ontwerpbesluiten met de 

hierbij behorende stukken zullen tevens via elektronische weg beschikbaar worden gesteld.

Wij verzoeken u vriendelijk de hiervoor genoemde ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken op 

de bij u gebruikelijke wijze op het gemeentehuis ter inzage te leggen.

Vervolgprocedure

Vaststelling van het inpassingsplan en de verlening van de beschikkingen is voorzien in het 

najaar van 2016. Voor een nadere toelichting op het project en de daarvoor te doorlopen 
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procedure verwijzen wij u kortheidshalve naar hoofdstuk 8 van het inpassingsplan. Tegen het 

vaststellingsbesluit en de verleende beschikkingen kunnen belanghebbenden beroep aantekenen 

bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat kader wijzen wij u erop dat op 

dit windpark artikel 1.1, eerste lid, onder a, Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

PZH-2016-544569064 dd. 08-03-2016
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Brandweer 

Provincie Zuid-Holland 
T.a.v. mevrouw W. Croes 
Postbus 90602 
25091-P DEN HAAG 

Provincie Zukj - Holland 

-3 FEB. 2016 
Datum Ontvang»! 

Uw kenmerk 

2084193 
Ons kenmerk 
2016/562 

Datum 
02-02-2016 

Onderwerp 
Advies externe veiligheid 

Bljlage(n) Behandeld door/tel.nr. 
M. de Jonge/ 06-20700372 

Geachte mevrouw Croes, 

Op 28 januari 2016 ontvingen wij van u het verzoek voor het uitbrengen van advies in
zake het concept ontwerp provinciaal inpassingsplan Windpark Spui. De aanvraag is ge
toetst aan de relevante wet- en regelgeving, welke betrekking heeft op externe veilig
heid. 

Ten aanzien van het voorgenomen ruimtelijk plan, het provinciaal inpassingsplan Wind-
park Spui, ziet Veiilgheldsregio ZHZ geen aanleiding advies uit te brengen op het onder
deel externe veiligheid. De redenen daarvoor zijn als volgt. 

Binnen de plaatsgebonden risicocontour 10*^ van de windmolens bevinden zich geen be
stemmingen die objecten voor het verblijf van personen mogelijk maken. Ook bevinden 
zich geen bestemmingen voor grotere personenconcentraties binnen het effectgebled van 
de windmolens. 

Binnen de plaatsgebonden risicocontour 10"® van de windmolens bevinden zich geen 
Bevi-inrlchtingen. Van risicoverhoging bij bestaande Bevl-activlteiten kan dus geen spra
ke zijn. 

De volgende gegevens zijn gebruikt voor het advies: 

1. Bosch & Van Rijn; 
• Milieurapportage 

d.d. 16 juli 2015 
• Mllleueffectrapportage (Inpassingsplan / Omgevingsverg. Windpark Spul) 

(Milieuplan / Omgevingsvergunning Windpark Spul) 

Vdligheldsreglo Zuid-Holland Zuid, Postbus 350, 3300 A] DO RDRECHT, T 08B 636 SOOO, F 07S 613 9702, E mall€>vrzhz.nl, 1 www.vrzhiz.nl 



d.d. 30 oktober 2015 (concept) 
• Windpark Spui (toelichting op water- en omgevingsvergunning) 

d.d. 25 november 2015 
• Windpark Spui (toelichting op water- en omgevingsvergunning) 

d.d, 08-december 2015 
• Tek. Windturbine (aanzicht windturbine windpark Spul) 

d.d. 11 november 2015 
• Aanzicht Windturbine (windturbine gemeente Korendijk) 

d.d. 05 december 2015 
• Miiieueffectrapportage (inpassingspian en omgevingsvergunning) 

d.d. 04 december 2015 (concept -i- bijla ge) 
• Schets inkoopstation (aanzichten) 

d.d. 09 december 2015 

2. Yard Energie 
• Windpark Korendijk Overzicht Windpark Korendijk tek.nr. 14239 

d.d. 27 november 2015 
• Windpark Korendijk Tijdelijke situatie WT 1 variant WTG5 

d.d. 23 november 2015 
• Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon E126 

d.d. 23 november 2015 

3. Abt Velp / Yard Energie: 
• Windpark Korendijk Tijdelijke situatie WTl variant WTG5 

d.d. 23 november 2015 
• Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (Voorlopig) WTl 

d.d. 23 november 2015 
• Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (Tijdelijk) WT2 

d.d. 23 november 2015 
• Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (eindsit.) WT2 
• d.d. 23 november 2015 
• Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (Tijdelijk) WT3 

d.d. 23 november 2015 
• Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (eindsit.) WT3 

d.d. 23 november 2015 
• Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (tijdelijk) WT4 

d.d. 23 november 2015 
• Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (eindsit. n)WT4 

d.d. 23 november 2015 
• Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (tijdelijk) WT5 

d.d. 23 november 2015 
• Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (eindsit.) WT5 

d.d. 23 november 2015 
• Windpark Korendijk Eindsituatie Enercon (eindsit.) WTl 
• d.d. 23 november 2015 

variant WTG5 

Variant WTG5 

Variant WTG5 

Variant WTG5 

Variant WTG5 

Variant WTG5 

Variant WTG5 

Variant WTG5 

Variant WTG5 

Variant WTG5 
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4. STEDIN 
• Plattegrond inkoopstation 
• Spec. Behuizing 25 kV klantstation documentnummer 20121259-Spec-001 

Revisienummer 0.2 

5. Gegevens bevoegd gezag 
• Aanvraagformulier Omgevingsvergunning nr. 2084193 

d.d. 30-11-2015 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Menno de Jonge specialist 
Expertise en Advies brandweer van de Veiligheidsregio Zuld-Hoiland Zuid, bereikbaar op 
06-20700372 of via M.de.Jonge@brw,vrzhz.ni. 

Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur van de Velllgheidsreglo Zuid-Holland Zuid, 
namens deze. 

Het bureauhoofd Advies 

G. (Gijsbert) van Pinxteren 

Kopie aan: Archief 
Bijlage(n): • 
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Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Postbus 350 

3300 AJ  DORDRECHT

Onderwerp

ontwerpinpassingsplan Windpark Spui te Korendijk.

Geachte heer, mevrouw ,

Gedeputeerde Staten

Contact

mw W. Croes

T 070 - 441 81 60

w.croes@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk

PZH-2016-544569064

DOS-2014-0006861

Uw kenmerk

Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Op 8 maart 2016 hebben gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het ontwerpinpassingsplan, de 

ontwerpbeschikkingen Wabo, Waterwet en keur vastgesteld voor het Windpark Spui op het 

grondgebied van de gemeente Korendijk. Daarbij zijn ook het milieueffectrapport MER en een 

anterieure overeenkomst vastgesteld. 

Vooroverlegreactie en advies op de vergunningaanvraag

Wij hebben uw vooroverlegreactie op het conceptontwerpinpassingsplan alsook uw advies inzake 

de vergunningaanvraag bij het opstellen van deze ontwerpbesluiten betrokken.

De behandeling van uw advies op de vergunningaanvraag is  terug te vinden in de 

ontwerpbeschikking Wabo. Hieronder gaan we in op uw vooroverlegreactie.

In uw vooroverlegreactie  geeft u aan geen aanleiding te zien om advies uit te brengen op het 

onderdeel externe veiligheid in het conceptontwerp-PIP. Hiervan hebben wij kennis genomen.

Naar aanleiding van de overlegreacties  is de toelichting van het ontwerpinpassingsplan op 

enkele ondergeschikte punten aangepast, te weten de onderbouwing van het voorkeursalternatief 

van 5 windturbines, (zie ook het onderwerp ontwerpbeschikking)  en de verwijzing in paragraaf 

6.4.2.

Kennisgeving

Het ontwerpinpassingsplan Windpark Spui en de ontwerpbeschikkingen Wabo, Waterwet en Keur 

worden binnenkort met bijbehorende stukken ter inzage gelegd in verband met het bepaalde in 

de artikelen 3.8 en 3.33, lid 4 van de Wro. Hierover zal een kennisgeving worden geplaatst in de 

Staatscourant en het Provinciaal blad. Hierin wordt aangegeven waar de stukken zijn te 

raadplegen en hoe eventuele zienswijze kunnen worden ingediend. De ontwerpbesluiten met de 

hierbij behorende stukken zullen tevens via elektronische weg beschikbaar worden gesteld.
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Vervolgprocedure

Vaststelling van het inpassingsplan en de verlening van de beschikkingen is voorzien in het 

najaar van 2016. Voor een nadere toelichting op het project en de daarvoor te doorlopen 

procedure verwijzen wij u kortheidshalve naar hoofdstuk 8 van het inpassingsplan. Tegen het 

vaststellingsbesluit en de verleende beschikkingen kunnen belanghebbenden beroep aantekenen 

bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat kader wijzen wij u erop dat op 

dit windpark artikel 1.1, eerste lid, onder a, Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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UW BIU6F VAN 

UW KBNMERK 

ONS KENFEAK 

INGEKOMEN NR.  

ONDERWERP 

VERZONDEN 1 1 FEB. 2016 
26 januari 2016 
DOS-2014-0006861 PZH-
2016541571116 
VG/U 
11600629 
Windpark Spul 

awTACTPERsooN R. M, M ujlenburg-Tfoost 
DOORKIESNUMHER 088 974 37 10 

E-MAILADRES r.mullenburg@wshd.nl 

1600768 AANTM. BDUUSEN 

DosaERNUHHER D0032328 

Provincie Zuid Heiland 
T.a.v. mevrouw W. Croes 
Postbus 90602 
2509 LP OEN HAAG 

Provincie Zuid - Holland 

12 FEB. 2016 
Dslum Ontvangst 

waterschap 

Hollandse 
Delta 

Geachte mevrouw Croes, 

U heeft ons per brief van 26 januari 2016 in kennis gesteld van het provinciaal 
inpassingsplan voor de ontwikkeiing van een windturbinepark aan het Spul op het 
grondgebied van gemeente Korendijk. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
stelt u het waterschap in de gelegenheid op dit 'concept ontwerp provinciaal 
inpassingsplan' te reageren. 

Het Inpassingsplan maakt het planologisch mogelijk om in de polders tussen 
Piershil en Nieuw-Beijerland windmolens te plaatsen. Uit de toelichting valt op te 
maken dat daarbij voldoende rekening wordt gehouden met de 
waterstaatsbelangen op deze locatie. 

Voor het oprichten van de windturbines en het aanleggen van watercompensatie 
ten behoeve van de toename aan verharding moet wel een watervergunning 
worden aangevraagd bij het waterschap. Verder voldoet het concept ontwerp 
provinciaal inpassingsplan aan onze waterstaatkundige uitgangspunten. 

Wij verzoeken u om bij correspondentie over dit project bovenstaand 
dossiernummer te vermelden. Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
namens dijkgraaf en heemraden, 

Ir. H.P, de Vries 
afdelingshoofd Vergunningverlening 

Handelsweg 100 
2988 DC Ridderkerk 

Postadres Pos tbus 4103 
2980 CC Ridderkerk 

telefoon 088 974 30 00 
088 974 30 01 

internet www.wshd.nl  
infoOwshd.nl 
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Waterschap Hollandse Delta

Postbus 4103

2980 GC  RIDDERKERK

Onderwerp

ontwerpinpassingsplan Windpark Spui te Korendijk.

Geachte heer, mevrouw ,

Gedeputeerde Staten

Contact

mw W. Croes

T 070 - 441 81 60

w.croes@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk

PZH-2016-544569064

DOS-2014-0006861

Uw kenmerk

Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Op 8 maart 2016 hebben gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het ontwerpinpassingsplan, de 

ontwerpbeschikkingen Wabo, Waterwet en keur vastgesteld voor het Windpark Spui op het 

grondgebied van de gemeente Korendijk. Daarbij zijn ook het milieueffectrapport MER en een 

anterieure overeenkomst vastgesteld. 

Vooroverlegreactie en advies op de vergunningaanvraag

Wij hebben uw vooroverlegreactie op het conceptontwerpinpassingsplan alsook uw advies inzake 

de vergunningaanvraag bij het opstellen van deze ontwerpbesluiten betrokken.

De behandeling van uw advies op de vergunningaanvraag is  terug te vinden in de 

ontwerpbeschikking Wabo. Hieronder gaan we in op uw vooroverlegreactie.

In uw vooroverlegreactie geeft u aan dat u concludeert dat voldoende rekening wordt gehouden 

met de waterstaatsbelangen en dat het concept ontwerp-PIP voldoet aan de waterstaatkundige 

uitgangspunten. Wel moet een Watervergunning worden aangevraagd.

Wij hebben van uw reactie kennisgenomen. De Watervergunning is reeds aangevraagd door de 

initiatiefnemer. 

Naar aanleiding van de overlegreacties  is de toelichting van het ontwerpinpassingsplan op 

enkele ondergeschikte punten aangepast, te weten de onderbouwing van het voorkeursalternatief 

van 5 windturbines, (zie ook het onderwerp ontwerpbeschikking)  en de verwijzing in paragraaf 

6.4.2.

Kennisgeving

Het ontwerpinpassingsplan Windpark Spui en de ontwerpbeschikkingen Wabo, Waterwet en Keur 

worden binnenkort met bijbehorende stukken ter inzage gelegd in verband met het bepaalde in 

de artikelen 3.8 en 3.33, lid 4 van de Wro. Hierover zal een kennisgeving worden geplaatst in de 
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Staatscourant en het Provinciaal blad. Hierin wordt aangegeven waar de stukken zijn te 

raadplegen en hoe eventuele zienswijze kunnen worden ingediend. De ontwerpbesluiten met de 

hierbij behorende stukken zullen tevens via elektronische weg beschikbaar worden gesteld.

Vervolgprocedure

Vaststelling van het inpassingsplan en de verlening van de beschikkingen is voorzien in het 

najaar van 2016. Voor een nadere toelichting op het project en de daarvoor te doorlopen 

procedure verwijzen wij u kortheidshalve naar hoofdstuk 8 van het inpassingsplan. Tegen het 

vaststellingsbesluit en de verleende beschikkingen kunnen belanghebbenden beroep aantekenen 

bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat kader wijzen wij u erop dat op 

dit windpark artikel 1.1, eerste lid, onder a, Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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