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Ontwerpverklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors

Voorgesteld besluit

1. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten behoeve van de start van
de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het
oprichten van de windturbine Krabbegors af te geven.
Samenvatting

N.V. HVC (hierna: HVC) heeft op 30 november 2016 een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een windturbine op het
Duivelseiland (Krabbegors) met bijbehorende voorzieningen. Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland (hierna: GS) zijn bevoegd om de omgevingsvergunning te
verlenen. Omdat de bouw van deze windturbine op grond van het bestemmingsplan
niet is toegestaan, wordt ook een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan gevraagd.
Voorwaarde voor verlening van deze vergunning is dat uw raad verklaart daartegen
geen bedenkingen te hebben. In het kader van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure wordt tegelijk met de ontwerpvergunning een ontwerp van
de verklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd en kan iedereen een
zienswijze naar voren brengen.
Voorgesteld wordt in te stemmen met het afgeven van de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen. Hiermee kan de procedure worden gestart.
Inleiding

HVC heeft op 30 november 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor
het oprichten van een windturbine op het Duivelseiland (Krabbegors), gelegen in het
zeehavengebied van Dordrecht. Het voornemen is om deze windturbine in
samenwerking met de Energiecoöperatie Dordrecht en Energiezorg te realiseren. Het
perceel Van Leeuwenhoekweg 33, waarop de windturbine is geprojecteerd, is
eigendom van HVC.
GS zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. De reden hiervan is dat GS
bevoegd gezag zijn voor de op het perceel Van Leeuwenhoekweg 33 rustende
milieuvergunning. De op 30 november 2016 aangevraagde activiteiten worden
onderdeel van deze milieuvergunning en daarmee zijn GS het bevoegd gezag.
Omdat de bouw van deze windturbine op grond van het bestemmingsplan
"Zeehavens" niet is toegestaan, wordt ook een omgevingsvergunning voor afwijking
van het bestemmingsplan gevraagd.
Voorwaarde voor verlening van deze vergunning is dat uw raad verklaart daartegen
geen bedenkingen te hebben. In het kader van de uitgebreide voorbereidings
procedure wordt tegelijk met de ontwerpvergunning een ontwerp van de verklaring
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van geen bedenkingen ter inzage gelegd en kan iedereen een zienswijze naar voren
brengen.
In de voorbereiding op dit besluit zijn gesprekken gevoerd met het HBR.
Voorgesteld wordt in te stemmen met het afgeven van de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen.
Doelstelling

Doel van onderhavig voorstel is dat GS de uitgebreide voorbereidingsprocedure van
de voor deze windturbine aangevraagde omgevingsvergunning kunnen starten. Het
uiteindelijke doel is het verlenen van medewerking aan de bouw van de windturbine
Krabbegors op het Duivelseiland.
Argumenten

In de bijlage bij dit voorstel lichten wij de aanvraag (verder) toe en beargumenteren
wij het voorstel. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het ruimtelijke beleid van
de gemeente, i.c. de Structuurvisie Windenergie.
Bij de beraadslaging over deze Structuurvisie heeft uw raad aangegeven dat
participatie van burgers in de exploitatie van de windturbine zeer gewenst is. Bij het
tot stand komen van het initiatief heeft HVC samenwerking gezocht met de
coöperatie Drechtse Wind, een burgerinitiatief dat tot doel heeft windenergie
toegankelijk te maken voor inwoners van Dordrecht en de Drechtsteden.
Partijen hebben inmiddels een samenwerkingsovereenkomst gesloten die het
mogelijk gaat maken om inwoners van Dordrecht via de coöperatie Drechtse Wind in
de windturbine te laten participeren.
Kanttekeningen en risico's

Indien dit besluit niet wordt genomen, kan de procedure niet worden gestart. Dit zal
uiteindelijk leiden tot weigering van de omgevingsvergunning. Dit zou in strijd zijn
met de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Ook de
Structuurvisie Windenergie wordt voor wat betreft deze locatie dan niet uitgevoerd.
Kosten en dekking

HVC vergoedt de ambtelijke kosten die de gemeente voor deze procedure maakt.
Met de initiatiefnemer wordt een overeenkomst gesloten op grond waarvan
eventuele planschade voor rekening van de aanvrager komt.
Duurzaamheid

De windturbine draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.
Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn. Door het opwekken van duurzame
energie zorgt de windturbine voor vermindering van CO2 uitstoot.
Communicatie en inclusief beleid

Voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning heeft HVC een informatieavond
gehouden.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Nadat uw raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, kan de
uitgebreide procedure worden gestart. Deze procedure houdt in dat de
ontwerpvergunning met bijbehorende stukken, inclusief ruimtelijke onderbouwing,
en de ontwerpverklaring ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze
indienen.
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Hierna zullen GS uw raad verzoeken om de verklaring van geen bedenkingen
definitief te verlenen. Het oordeel van Gedeputeerde Staten over de zienswijzen
gericht tegen de ontwerpvergunning en de zienswijzen tegen de ontwerpverklaring
van geen bedenkingen komt hierbij aan de orde. Op basis van deze informatie moet
vervolgens een besluit worden genomen over de verklaring van geen bedenkingen.
Het verlenen van deze verklaring is voorwaarde voor het verlenen van de
omgevingsvergunning.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- bijlage 1: toelichting bij de ontwerpverklaring van geen bedenkingen;
- bijlage 2: ruimtelijke onderbouwing N.V. HVC.
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