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Voorgesteld besluit

1. Te bepalen dat het voorstel met de beoordeling van de zienswijzen onderdeel
uitmaakt van dit besluit;
2. een besluit te nemen over het verstrekken van de verklaring van geen
bedenkingen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, zoals bedoeld in
artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ten behoeve van
de aangevraagde omgevingsvergunning voor het oprichten van de windturbine
Krabbegors.
Samenvatting

IM.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 deze omgevingsvergunning te
verlenen. 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 voorbereidingsprocedure is tegelijk met de
ontwerpvergunning 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 GS 178 zienswijzen ingediend, waarvan 22 unieke
zienswijzen.
Het merendeel van deze zienswijzen is afkomstig van bewoners woonachtig in
Zwijndrecht. Daarnaast hebben diverse bedrijven actief in het Zeehavengebied (al
dan niet gezamenlijk) een zienswijze ingediend.
De ingediende zienswijzen en de daarbij behorende adressenlijst zijn aan dit
raadsvoorstel gevoegd. Wij hebben besloten geheimhouding op te leggen ten
aanzien van de adressenlijst en de NAW-gegevens in de zienswijzen, aangezien het
belang van het publiek bekend maken van deze gegevens niet opweegt tegen de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de indieners van de zienswijzen.
Bij brief van 26 februari 2018 heeft GS uw raad verzocht om binnen zes weken een
besluit te nemen omtrent de verklaring van geen bedenkingen. Er zijn geen
gevolgen voor het niet nemen van een besluit binnen deze termijn.
Voorgesteld wordt een besluit te nemen over de verklaring van geen bedenkingen
(VVGB). Bij een positief besluit zal de omgevingsvergunning voor de windturbine
worden verleend. Bij een negatief besluit zal de omgevingsvergunning voor de
windturbine worden geweigerd.
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Inleiding

Voorgeschiedenis besluitvorming Windenergie
Eind 2010 heeft uw raad de einddoelstelling voor het energiebeleid "klimaat neutraal
in 2050" vastgesteld. Als uitvloeisel hiervan heeft uw raad opdracht gegeven voor
het opstellen van een uitvoeringsagenda windenergie. In een raadsinformatiebrief
(RIS 1323519) is uw raad geïnformeerd over alle activiteiten in 2013 en 2014. In de
bijlage bij het raadsvoorstel over de ontwerpstructuurvisie (RIS 1571012) is uw
raad geïnformeerd over het communicatietraject in 2014 en 2015.
Dit heeft geresulteerd in de in maart 2016 door uw raad vastgestelde structuurvisie
windenergie (RIS 1681492).
Structuurvisie windenergie
In de structuurvisie windenergie zijn de ruimtelijke kaders opgenomen waarbinnen
de plaatsing van windturbines op het Eiland van Dordrecht mogelijk is. Deze
structuurvisie is in samenspraak met de inwoners, bedrijven en terreinbeheerders
(zoals het Havenbedrijf) tot stand gekomen.
De structuurvisie is de zelfbindende beleidsvisie waarin de afweging tussen het
belang van het opwekken van duurzame energie ten opzichte van het belang van
het economisch functioneren van de bedrijventerreinen heeft plaatsgevonden.
Om de balans te bewaken zijn er in de structuurvisie randvoorwaarden opgesteld
waaraan een te bouwen windturbine moet voldoen. Naast nautische,
stedenbouwkundige en veiligheidskundige randvoorwaarden zijn ook
randvoorwaarden voor de uitgeefbaarheid van grond, geluid en slagschaduw in de
structuurvisie opgenomen.
De ingediende vergunningaanvraag past binnen deze randvoorwaarden.
In het besluitvormingsproces rondom de structuurvisie zijn 19 zienswijzen
ingediend.
Vergunningaanvraag HVC
In september 2011 hebben de gemeente Dordrecht en HVC gezamenlijk de Energie
coöperatie Dordrecht (ECD) opgericht. In 2016 heeft HVC, in opdracht van de ECD,
een vergunningaanvraag voor de windturbine opgesteld welke passend is binnen de
in de structuurvisie windenergie opgenomen kaders.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de
windturbine is gedaan voor het HVC terrein aan de Van Leeuwenhoekweg. Op dit
terrein is een vigerende milieuvergunning van kracht waarvoor de provincie ZuidHolland het bevoegd gezag is. Daarom treden GS bij de behandeling van deze
omgevingsvergunning op als bevoegd gezag.
HVC heeft op 30 november 2016 de vergunningaanvraag ingediend.
Het gemeentelijke besluitvormingstraject heeft ertoe geleid dat op 26 september
2017 de gemeenteraad heeft besloten de ontwerp verklaring van geen bedenkingen
af te geven (RIS 1946980). De ontwerp vergunningaanvraag is vervolgens het
formele inspraaktraject ingegaan.
Communicatie over de vergunningaanvraag
Voordat HVC de vergunningaanvraag heeft ingediend, heeft zij in 2016 gesprekken
gevoerd met gebiedspartijen zoals het Havenbedrijf en de Jansen Recycling Group.
Op 16 november 2016 is een informatieavond georganiseerd, waarbij circa
40 personen aanwezig waren.
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Voordat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de ontwerp VVGB, heeft
de ECD bedrijven en bewoners hierover op 18 september 2017 per brief
geïnformeerd. In deze brief heeft de ECD haar website windkrabbegors.nl benoemd
en gelanceerd. De BIZ Zeehaven Krabbepolder heeft dit bericht op 21 september
2017 op haar website geplaatst.
Op 23 oktober 2017 is de ontwerp vergunningaanvraag door de provincie
gepubliceerd, waarna de provincie en gemeente via diverse kanalen hier aandacht
aan hebben geschonken, op de diverse gemeentelijke websites en in het
Gemeentenieuws.
De ECD heeft op 27 oktober 2017 een brief verzonden aan bewoners in Zwijndrecht
en bedrijven in Dordrecht. Hierin zijn zij uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op
6 november 2017. Hierbij waren circa 40 personen aanwezig.
Tijdens de termijn zijn er 178 zienswijzen ingediend bij GS: Het merendeel is
afkomstig van bewoners uit Zwijndrecht, een klein deel van bedrijven en partijen
actief in het Zeehavengebied.
Bij brief van 26 februari 2018 heeft GS uw raad verzocht om binnen zes weken een
besluit te nemen omtrent de verklaring van geen bedenkingen (bijlage 2) en de
beschikking van de omgevingsvergunning aangeboden (bijlage 3). Er zijn geen
gevolgen voor het niet nemen van een besluit binnen deze termijn.
Doelstelling

De gemeente Dordrecht heeft uitgesproken alle energie die we in 2050 verbruiken,
100% duurzaam op te wekken, met als tussenstap 20% duurzame energie in 2020.
In het Opgaveplan Duurzaamheid (RIS 1440638) is de route naar een
energieneutraal eiland in 2050 toegelicht. De doelstelling hierin geformuleerd is dat
de structuurvisie windenergie uiteindelijk moet leiden tot vergunningaanvragen voor
het realiseren van 7,5 tot 12 MW aan windturbines, waarbij burgerparticipatie
gerealiseerd wordt op ten minste één windproject.
Op dit moment wordt 9,2 MW aan windenergie opgewekt door de vier windturbines,
waarbij geen burgerparticipatie mogelijk is.
Met het vaststellen van de Energiestrategie (RIS 2044650) door uw raad is
aangegeven dat het reëel is dat er in deze regio een 'restopgave' overblijft. Dit
ontslaat de gemeente niet van de verplichting om, daar waar mogelijk en inpasbaar,
duurzame opwekking van energie mogelijk te maken.
Argumenten aangedragen in de zienswijzen

De 178 ingediende zienswijzen zijn opgenomen in bijlage 4. De adressenlijst van
indieners van zienswijzen is opgenomen in bijlage 5. Deze adressenlijst is
geanonimiseerd, omdat het belang van het publiek bekend maken van deze
gegevens niet opweegt tegen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
indieners van de zienswijzen. De volledige beantwoording van deze zienswijzen door
GS als vergunningverlener alsmede door het college van Dordrecht is bijgevoegd in
bijlage 6. De zienswijzen zijn ontvankelijk verklaard, vervolgens beoordeeld en
besloten ongegrond te verklaren. De zienswijzen leiden niet tot aanpassing van de
beschikking. GS verzoekt in de aanbiedingsbrief aan de gemeente de verklaring van
geen bedenkingen af te geven.
De door de omgevingsdienst opgestelde beantwoording gaat uitgebreid in op de
ingebrachte zienswijzen ten aanzien van geluid, slagschaduw en veiligheid.
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Kortheidshalve verwijzen wij hier naar bijlage 6. Hieronder volgt een korte
toelichting op een aantal onderwerpen.
Geluid
Bedrijven zijn voor de wetgever geen geluidsgevoelige objecten. Zij mogen daarmee
geluid ervaren van andere bedrijven, infrastructuur en ook van een windturbine.
Daarbij kunnen zij de windturbine horen, net als dat zij van andere geluidsbronnen
hinder kunnen ondervinden.
Het door een windturbine geproduceerde geluid valt onder het Activiteitenbesluit en
maakt geen deel uit van de geluidsverkaveling die de bedrijven in de Zeehaven
kennen. Er is dus geen sprake van minder ruimte voor andere bedrijven om geluid
te produceren, door de komst van deze windturbine.
De woningen in Zwijndrecht zijn dermate ver van de turbine gelegen (meer dan
650 meter) dat zij geen significante geluidsoverlast van de windturbine zullen
ervaren. Andere geluidsbronnen in de omgeving zijn sterker en de cumulatieve
effecten zijn onderzocht en blijken zeer gering.
Slagschaduw
Bedrijven zijn voor de wetgever geen slagschaduwgevoelige objecten. Zij mogen
daarmee slagschaduw van een windturbine ervaren. Dit kan als hinderlijk worden
ervaren. HVC heeft in februari 2018 in overleg met de Werkgevers Drechtsteden
aangegeven slagschaduwhinder te willen beperken en dat daar nadere afspraken
over gemaakt kunnen worden tussen de direct omliggende bedrijven en HVC.
De woningen in Zwijndrecht zijn dermate ver van de turbine geleden (meer dan
650 meter) dat zij geen overlast ervaren, omdat de schaduwwerking niet zo ver
naar het noorden valt.
Veiligheid
In het bestemmingsplan Zeehavens (2013) is speciaal voor risicorelevante bedrijven
een veiligheidszone opgenomen. Binnen deze veiligheidszone is het niet toegestaan
om zogenaamde kwetsbare objecten te vestigen. De windturbine is buiten deze
veiligheidszone gesitueerd. De veiligheidsafstanden die voor de turbine worden
gehanteerd houden rekening met de afwezigheid van kwetsbare objecten binnen de
veiligheidszone en de mogelijke aanwezigheid van kwetsbare objecten buiten de
veiligheidszone. Daarnaast is de windturbine zodanig ten opzichte van de bestaande
chemische industrie en tankopslag bedrijven gesitueerd dat er, gezien de grote
afstand tot deze bedrijven, geen domino effecten kunnen optreden.
Gevestigde bedrijven in het Zeehavengebied zijn geen kwetsbare objecten. In het
bestemmingsplan Zeehavens is de vestiging van kwetsbare objecten uitgesloten. De
windturbine heeft daarmee geen effecten op de huidige in het gebied gevestigde
bedrijven.
Economische uitgeefbaarheid
In de structuurvisie windenergie is rekening gehouden met alle aspecten rondom
het vestigen van een windturbine, waaronder de economische uitgeefbaarheid van
percelen in de omgeving. Dit heeft ertoe geleid dat er voor de direct uitgeefbare
gronden aan de Prins Willem-Alexanderkade een regime is vastgelegd waarvoor
randvoorwaarden zijn benoemd om effecten op de uitgeefbaarheid te voorkomen.
Voor het terrein in eigendom van HVC en de omliggende percelen gelden deze
randvoorwaarden niet, omdat de gronden hier geen direct uitgeefbare gronden zijn,
maar reeds in bezit en gebruik door diverse partijen.
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Over deze randvoorwaarden is in het traject rondom de structuurvisie windenergie
veelvuldig met het Havenbedrijf Rotterdam overlegd. Het Havenbedrijf heeft geen
zienswijze ingediend op de ontwerp structuurvisie windenergie en daarmee
ingestemd met de ruimtelijke plaatsingscriteria zoals opgenomen in de
structuurvisie. Aangedragen argumenten rondom de uitgeefbaarheid komen
daarmee dan ook te laat: deze afweging is in het kader van de structuurvisie
windenergie reeds gemaakt.
Inhoudelijk worden de uitgiftemogelijkheden van een perceel bepaald door de
mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. De plaatsing van de windturbine
beperkt de gebruiksmogelijkheden van de omliggende percelen niet. Daarmee
wijzigen de mogelijkheden tot uitgeefbaarheid van deze percelen niet ten opzichte
van de huidige, toegestane situatie.
De vestiging van een "Clean Energy Hub" is op basis van het vigerende
bestemmingsplan niet mogelijk, maar wij zijn enthousiast over het idee. Deze
faciliteit ten behoeve van de verduurzaming van de binnenvaart kan een mooie
toevoeging aan de Zeehaven van Dordrecht vormen. Daarom willen wij deze
ontwikkeling samen met het Havenbedrijf verder onderzoeken welke effecten een
dergelijk bedrijf op de omgeving heeft. Wij hebben hierover na het collegebesluit
een brief aan het Havenbedrijf verzonden. Na dit onderzoek kan besloten worden op
welke wijze de gemeente medewerking verleent aan dit initiatief.
Het argument dat zittende bedrijven zullen vertrekken als de windturbine wordt
gerealiseerd en de nieuwe bedrijven zich er niet willen vestigen zal afhankelijk zijn
van het type bedrijf en het type werk dat verzet wordt. Op het terrein Dordtse Kil IV
gaat de gemeente gronden uitgegeven ten behoeve van bedrijvigheid in de directe
nabijheid van een windturbine. Ook hier is een afweging gemaakt tussen het
aantrekkelijke vestigingsklimaat voor bedrijven en de opwekking van duurzame
energie. Bij Dordtse Kil IV en in het Zeehavengebied wordt geconstateerd dat deze
ontwikkelingen samen kunnen gaan en niet tegenstrijdig zijn.
Belangenafweging
Bij het tot stand komen van de structuurvisie windenergie heeft de gemeenteraad
op basis van economische, milieukundige en energetische criteria besloten over de
(on)mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines binnen de gemeente
Dordrecht en de randvoorwaarden waaronder een windturbine kan worden
gerealiseerd.
Dat betekent niet dat inwoners en bedrijven in Dordrecht en Zwijndrecht de
windturbine niet kunnen zien, soms kunnen horen of schaduwwerking over ramen
van bedrijfspanden kunnen ervaren. Dit blijft echter altijd binnen de daarvoor
opgestelde normen, welke zijn vastgelegd in wet- en regelgeving.
De circa 160 bewoners in Zwijndrecht wonen op een dermate afstand van de locatie
van de windturbine dat de effecten die zij ervaren ruimschoots binnen de volgens de
wet- en regelgeving acceptabele normen vallen. Dit is een flinke groep regionale
inwoners die ondanks de afstand zich zorgen maakt en hier geen windturbine wenst.
De bedrijven in het Zeehavengebied ervaren directer effecten van de plaatsing van
de windturbine. Zij worden immers, net als bedrijven onderling, niet door
regelgeving beschermd voor geluid en slagschaduw. De geluidsproductie van de
windturbine en de schaduwwerking op de bedrijven acht de wetgever, in het belang
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van energieopwekking, acceptabel. HVC heeft in februari 2018 in overleg met de
werkgevers Drechtsteden de bereidheid uitgesproken om over de schaduwwerking
met de omliggende bedrijven nadere afspraken te maken.
Vanuit de wet- en regelgeving zijn er geen belemmeringen om de windturbine hier
te plaatsen. De vergunningaanvraag voldoet aan de gestelde randvoorwaarden zoals
opgenomen in de structuurvisie windenergie. De windturbine kan daarom op deze
locatie gerealiseerd worden, indien de gemeenteraad positief besluit over de VVGB.
Kanttekeningen en risico's

Indien uw raad besluit om de VVGB af te geven, is er een aanzienlijke kans dat
indieners van zienswijzen beroep instellen bij de Raad van State. Dit zal leiden tot
een langere doorlooptijd voordat de windturbine gerealiseerd kan worden.
In de relatie met het Havenbedrijf Rotterdam, de belangrijke samenwerkingspartner
in de Zeehaven, wordt het standpunt neergezet waarbij de gemeente Dordrecht
wederom, net als in de structuurvisie windenergie, aangeeft dat windturbines in het
Zeehavengebied gerealiseerd kunnen worden.
Er is, reeds in de structuurvisie windenergie, een afweging gemaakt tussen de
belangen van de partijen in de omgeving en het belang van het opwekken van
duurzame energie en er is, met inachtneming van de aangedragen punten door het
Havenbedrijf Rotterdam, geen sprake van een keuze tussen de economische
dóórontwikkeling en de duurzame opwekking van energie, maar een situatie waarin
deze twee ontwikkelingen in dit gebied samen gaan.
Indien uw raad besluit om de VVGB niet af te geven, is het voor de provincie ZuidHolland niet mogelijk deze omgevingsvergunning af te geven. Dit zal leiden tot
weigering van deze omgevingsvergunning. Op dat moment kan de provincie ZuidHolland deze windturbine tot provinciaal belang verklaren en op verzoek van de
aanvrager (HVC) door middel van een inpassingsplan de gemeentelijke bevoegdheid
voor het afwijken van het bestemmingsplan, overnemen. Daarvoor is een nieuwe
procedure nodig, waarbij de gemeente niet meer aan zet is om te besluiten over de
plaatsing van deze windturbine.
Daarnaast geeft uw raad bij het niet afgeven van de VVGB aan dat zij de criteria
voor het plaatsen van windturbines, zoals vastgelegd in de structuurvisie
windenergie, wil wijzigen. Bij tegenstrijdig handelen door de gemeente ten opzichte
van haar eigen beleidskader kan dit beleidskader niet in stand blijven, met als
gevolg dat de structuurvisie windenergie ingetrokken dient te worden.
In de relatie met HVC, de belangrijke samenwerkingspartner voor de verduurzaming
en de energietransitie, zal binnen de ECD bekeken moeten worden welke financiële
gevolgen een dergelijk besluit heeft voor de gemeente. De middelen die besteed zijn
voor de totstandkoming van het de structuurvisie, de milieueffectrapportage, en via
de ECD bijgedragen zijn aan de vergunningaanvraag leiden dan niet tot het
opwekken van extra duurzame energie.
Kosten en dekking

HVC vergoedt de ambtelijke kosten die de gemeente in deze procedure heeft
gemaakt. Met HVC is een overeenkomst gesloten op grond waarvan eventuele
planschade voor rekening van de aanvrager komt.
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Duurzaamheid

De windturbine draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.
Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn. Zie hiervoor het kopje "doelstelling".
Communicatie en inclusief beleid

In de inleiding is reeds ingegaan op de communicatie voorafgaand en tijdens het
vergunningsproces.
Bij de beraadslaging over de 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 een samenwerkingsovereenkomst gesloten die het mogelijk gaat
maken om inwoners van Dordrecht via de coöperatie Drechtse Wind in de
windturbine te laten participeren.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Bij brief van 26 februari 2018 heeft GS uw raad verzocht om binnen zes weken een
besluit te nemen omtrent de verklaring van geen bedenkingen.
Indien uw raad een positief besluit over de verklaring van geen bedenkingen
afgeeft, kan de omgevingsvergunning worden verleend door GS. Vervolgens staan
zowel het besluit van de provincie als dit besluit van uw raad open voor beroep bij
de Raad van State.
Indien uw raad een negatief besluit over de verklaring van geen bedenkingen, zal de
omgevingsvergunning worden geweigerd door GS. Vervolgens is het aan de
initiatiefnemer (HVC) of zij een nieuwe vergunningaanvraag doet waarbij zij GS
vraagt een inpassingsplan voor deze locatie vast te stellen.
Evaluatie
Sinds de zomer van 2013 is gewerkt aan de vestiging van windturbines op het
eiland van Dordrecht. Bijna vijfjaar later ligt er een besluit voor bij de
gemeenteraad over een definitieve vergunningverlening. Dat is een hele lange
doorlooptijd, waarin we signaleren dat partijen betrokken in het initiële
participatieproces, zich nu niet meer laten horen en dat de indieners van de
zienswijzen in deze fase, destijds soms nog niet betrokken waren.
De vergunningverlening door GS voor deze windturbine is een complicerende factor
welke niet was voorzien in het processchema zoals opgenomen in de structuurvisie
windenergie.
Vanaf het moment dat een vergunningaanvraag is ingediend, doorloopt deze een
wettelijk voorgeschreven procedure. Partijen die dan willen participeren of over
alternatieven willen praten, ervaren dat dit nu niet meer mogelijk is. Er ligt een
vergunningaanvraag welke getoetst en beoordeeld dient te worden. Daar heeft de
indiener van de aanvraag ook recht op. Voor de overige partijen is dit
onbevredigend, maar een realiteit die niet veranderd kan worden.
Waar in de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam rondom de structuurvisie
windenergie consensus bereikt was over plaatsing van windturbines in dit gebied, is
toch een zienswijze van deze partij ontvangen.
Daarbij acteert de gemeente vanuit de door haar vastgestelde kaders
(bestemmingsplan, structuurvisie) en werkt het Havenbedrijf met door haar
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geformuleerde masterplannen en ontwikkelbeelden. De gemeente is en blijft
verantwoordelijk over de ruimtelijke ordening binnen Dordrecht.
Bijlagen

-

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

la: ontwerp besluit bekrachtiging geheimhouding;
1b: positief ontwerp besluit;
2: aanbiedingsbrief provincie Zuid-Holland;
3: beschikking omgevingsvergunning;
4: ingediende zienswijzen (geanonimiseerd);
5: adressenlijst ingediende zienswijzen (GEHEIM);
6: beantwoording zienswijzen door GS en college;
7: ruimtelijke onderbouwing N.V. HVC.

Het college van Burgemeester en Wethouders

' VW. Kolff
burgemeester
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