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Geachte heer Bezemer,
N.V. HVC (hierna: HVC) heeft op 30 november 2016 een aanvraag om een omgevingsvergunning
ingediend voor het oprichten van een windturbine op het Duivelseiland (Krabbegors) met
bijbehorende voorzieningen.
Wij zijn conform artikel 2.4 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto
artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bevoegd om een besluit te nemen op deze
aanvraag.
Medewerking aan dit bouwinitiatief is alleen mogelijk door middel van de uitgebreide procedure
Wabo als genoemd in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3º. Daarnaast is op grond van artikel 6.5 van het
Bor een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) noodzakelijk.
In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure is tegelijk met de ontwerp voor de
omgevingsvergunning een ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd van
23 oktober 2017 tot en met 4 december 2017. In deze periode zijn bij ons 180 zienswijzen
ingediend, waarvan 21 unieke zienswijzen. Bijgaand ontvangt u een notitie waarin deze zienswijzen
zijn samengevat alsmede de beantwoording van deze zienswijzen door ons en uw college. Indien
zienswijzen gelijkluidend zijn, zijn deze gecombineerd in de beantwoording.
Ingevolge artikel 3.18, lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) dienen wij zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de aanvraag een beslissing te nemen op de aanvraag om een
omgevingsvergunning.
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Wij verzoeken u om via het college de gemeenteraad te vragen om de definitieve VVGB af te geven,
dit geheel in overeenstemming met de gemeentelijke structuurvisie 'Windenergie op het eiland van
Dordrecht'. Gelet op het vorenstaande verzoeken wij de gemeenteraad te vragen om binnen 6
weken na ontvangst van ons verzoek een besluit te nemen omtrent de VVGB.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
C.J. Huisman
senior vergunningverlener
Unit Regulering Bouw en Brandveiligheid van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Bijlagen:

1.

Overzicht ingediende zienswijzen (geanonimiseerd);

2.

22 unieke zienswijzen en 1 adhesiebetuiging (geanonimiseerd);

3.

notitie Beantwoording zienswijzen; ontwerp-omgevingsvergunning "het bouwen van
een windturbine". Locatie: Van Leeuwenhoekweg 33 te Dordrecht;

4.

concept definitief besluit omgevingsvergunning.
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