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Al dan niet uiten van bedenkingen Ontwerpverklaring
windturbines Krabbegors
18-05-2017
Raadsvoorstel GDD
1860732
16/05/2017
Fysieke Leefomgeving
Ruimtelijke Ordening en Wonen
Linden, Rik van der (H)
C van Rijk tel.no. 770 4902
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.
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Brief van Stichting Lindtwind over locatie windturbine Krabbegors en bodemonderzoek
HVC-terrein
Brief van Stichting Lindtwind over plaatsing windturbine Krabbepolder

BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 26 september 2017 14:00
De raad stemt in met het voorstel.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - dinsdag 29 augustus 2017 20:15
De heren Jochems en Van Senden spreken in om de commissie te wijzen op de risico's
en gevolgen op de persoonlijke leefomgeving. De heer De Keizer spreekt in om de
commissie te wijzen op de noodzaak van de windturbines voor de leefbaarheid van
volgende generaties. Na een uitvoerige discussie besluit de commissie om het
raadsvoorstel als bespreekstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 26
september. Leden van de commissie willen het onderwerp namelijk meenemen naar de
fractie. De politieke vragen zijn: De impact op de gezondheid van 200 inwoners van
Zwijndrecht en kan afgeweken worden van de structuurvisie?

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 mei 2017 20:00
Op verzoek van Beter voor Dordt en VVD wordt het voorstel geagendeerd voor een
vergadering na het zomerreces. De politieke vraag is: Wat is het effect van de molens
voor de bedrijfsomgeving en is dat acceptabel?
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Gemeenteraad - dinsdag 26 september 2017 14:00
A3 Amendement Windturbines Krabbegors
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Gemeenteraad - dinsdag 26 september 2017 14:00
M1 Motie Windturbines Krabbegors
Algemeen
M. Groeneweg (Onafhankelijk) - InitiatiefE.B. van der Vorm (Onafhankelijk) - Initiatief
Verworpen, 26-09-2017

