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Uw kenmerk

Uw brief van 5 december 2017

Bijlagen

-

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

In uw brief stelt u vragen over de te bouwen windturbine op Krabbegors in Dordrecht en de rol 

hierbij van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, HVC en Gemeente 

Dordrecht.

Uw brief is in de vergadering van de Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling van 24 januari jl. 

behandeld en de commissie heeft Gedeputeerde Staten verzocht de brief te beantwoorden. 

Voor de bouw van de windturbine heeft de initiatiefnemer (HVC) een aanvraag 

omgevingsvergunning ingediend bij Gedeputeerde Staten. 

Het ontwerp voor de omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

hebben met de bijbehorende stukken van 23 oktober 2017 tot en met 4 december 2017 ter visie 

gelegen. In die periode kon iedereen een zienswijzen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

indienen.

Ook u heeft een zienswijze ingediend. Naar wij kunnen oordelen komt uw zienswijze overeen met 

de vragen die u stelt in bovengenoemde brief.

Wij reageren op zienswijzen met een formele beantwoording van die zienswijzen in de ‘Nota van 

beantwoording’. Samen met het vaststellen van de beantwoording van de zienswijzen door 

Gedeputeerde Staten, moet  de gemeenteraad van Dordrecht een Verklaring van geen 

bedenkingen vast stellen. Deze gecoördineerde actie vindt medio maart 2018 plaats.
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Omdat uw vragen aan Provinciale Staten overeenkomen met uw zienswijzen, vindt u een 

antwoord op uw vragen in de ‘Nota van beantwoording’ die we na vaststelling medio maart 2018 

naar u versturen als indiener van een zienswijze. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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