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Beschikkingen Windpark Spui 1. Verleend de Omgevingsvergunning D-16-1537460 voor het 
bouwen en in werking hebben van 5 windturbines, conform de 
bijgevoegde beschikking (bijlage A). 

2. Verleend de Wegenvergunning D0031753V op grond van de 
Keur van het waterschap Hollandse Delta 2014, voor het 
aanleggen van uitritten ten behoeve van het Windpark, 
conform de bijgevoegde beschikking (bijlage B) 

3.  Vastgesteld het MER Windpark Spui en de Aanvulling op het 
MER van 31 mei 2016, welke mede ten grondslag liggen aan 
voornoemde vergunningen  

4.  Kennis genomen van de 24 augustus 2016 verleende 
Watervergunning D0031753 op grond van de Waterwet 
(bijlage C) 

5.  Vastgesteld de Nota van Beantwoording zienswijzen 
Windpark Spui, verbeterde versie (bijlage D 20) 

6.  Vastgesteld de brief aan aanvrager ter toezending van de 
verleende vergunningen (bijlage E) 

7.  Vastgesteld de brieven aan indieners van zienswijzen, de 
gemeenten Korendijk en Nissewaard, het Waterschap 
Hollandse Delta, de Veiligheidsregio ZHZ, en Ministerie van 
Defensie, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie 
Leefomgeving en Transport, RVO/Ministerie van 
Economische zaken, energie, Rijksdienst voor Cultureel 
erfgoed inzake het vastgestelde PIP en de verleende 
vergunningen (bijlage F). 

8. Bepaald dat het vastgestelde PIP, de verleende 
vergunningen, het MER (incl. de aanvulling op het MER) en 
de daarbij behorende stukken gelijktijdig worden gepubliceerd  
via een kennisgeving in de Staatscourant, op de provinciale 
website en in de plaatselijke huis-aan-huisbladen. 

9.  Bepaald dat ter visie worden gelegd het PIP Windpark Spui, 
de Omgevingsvergunning D-16-1537460, de 
Wegenvergunning D0031753V, het MER Windpark Spui 
(inclusief de Aanvulling op het MER van 31 mei 2016) en de 
daarbij behorende stukken zoals opgenomen in bijlage D en 
zoals genoemd bij de besluitvorming door PS over het PIP. 
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10. 5-minutenversie vastgesteld waarmee de stukken inzake PIP 
windpark Spui ter kennis worden gebracht aan PS. 

 


