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Besluitnummer

PZH-2018-638483265 (DOS-2007-

0015748)

Contact

drs. ing. J.J. van der Kaaden

070 - 441 83 92

jj.vander.kaaden@pzh.nl

Onderwerp

Beantwoording brief van bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht die gericht was aan de 

Statenleden van PS van 5 december 2017

Publiekssamenvatting
Bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland vragen gesteld 

over de voorgenomen bouw van een windturbine op Krabbegors in Dordrecht en de rol hierbij van 

het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, HVC en Gemeente Dordrecht. De 

initiatiefnemer (HVC) heeft voor de bouw van de windturbine een aanvraag omgevingsvergunning 

ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De procedure voor deze 

vergunningaanvraag loopt nog en Bewonerscomité LindtWind heeft op deze aanvraag 

zienswijzen ingediend. De vragen aan Provinciale Staten zijn dezelfde vragen die zijn gesteld bij 

de zienswijzen. Gedeputeerde Staten hebben nog geen besluit genomen op de 

vergunningaanvraag, omdat de beantwoording van de zienswijzen nog niet gereed is. Daarom is 

het nog niet bekend of de zienswijzen leiden tot wijziging van de vergunning. Gedeputeerde 

Staten besluiten hierover medio maart 2018. Hierdoor kunnen Gedeputeerde Staten nu nog geen 

antwoord geven op de vragen van Bewonerscomité LindtWind.

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht waarmee Gedeputeerde 
Staten aangeven op dit moment geen antwoorden te geven op de gestelde vragen, omdat deze 
vragen ook zijn ingebracht in zienswijzen in een nog lopende procedure aanvraag 
Omgevingsvergunning;
2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee de brief onder 1 ter kennisneming wordt verzonden;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording brief aan Bewonerscomité 

LindtWind Zwijndrecht, welke eveneens in afschrift aan de Statenleden van PS wordt verzonden.

Besluit GS
vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om de 
publiekssamenvatting en de brief aan het Bewonerscomité minder formeel van schrijfstijl op te 
stellen

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar drs. ing. J.J. van der Kaaden Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende A.M. van Ewijk digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 20 februari 2018
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Bijlagen
- Brief Stichting Bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht over windturbine Krabbegors Dordrecht;

- Begeleidende brief aan PS met betrekking tot de beantwoording van de brief van 

  bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht die gericht was aan de Statenleden van PS van 5 

  december 2017;
- Beantwoording brief Bewonerscomité LindtWind van 5 december 2017.
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1 Toelichting voor het College

Bewonerscomité LindtWind is opgericht naar aanleiding van de mogelijke komst van windturbines 

op industrieterrein Groote Lindt in Zwijndrecht. Dit industrieterrein is een aangewezen VRM-

windlocatie. Bewonerscomité LindtWind is tegen de komst van windturbines op dit industrieterrein 

en hebben dit al diverse malen kenbaar gemaakt bij de provincie. Als bewonerscomité richten zij 

zich nu ook op andere windlocaties in de omgeving van Zwijndrecht.

Naar aanleiding van de procedure voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren 

van een windturbine op Krabbegors te Dordrecht heeft Bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht 

met een brief vragen gesteld over de rol van het Hoogheemraadschap Schieland en 

Krimpenerwaard, HVC en Gemeente Dordrecht.

De vragen in de brief zijn dezelfde vragen die LindtWind heeft ingediend als zienswijzen. Omdat 

GS hier nog geen besluit over hebben genomen, kunnen GS op dit moment niet ingaan op de 

beantwoording van de brief. 

Naast de vergunning die de provincie afgeeft, moet de gemeente Dordrecht een Verklaring van 

geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het ruimtelijke aspect van de windturbine. Het definitief 

vaststellen van de vvgb is aan de gemeenteraad van Dordrecht. De procedure voor de 

vergunning en de vvgb is een gecoördineerde procedure. 

Zoals het er nu naar uitziet zal het definitieve besluit voor de vvgb genomen worden na de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart, dus door de nieuwe gemeenteraad. Vandaar dat medio 

maart mogelijk pas de vergunning definitief wordt en de reactie op de zienswijzen openbaar 

wordt.

Financieel en fiscaal kader

Geen financiële gevolgen

Juridisch kader
De vragen die gesteld zijn in de brief van Bewonerscomité LindtWind beantwoorden 

Gedeputeerde Staten in het kader van de zienswijzen procedure. Dat is het juridisch kader waarin 

de vragen beantwoord moeten te worden en dus niet in een aparte brief los hiervan. 

De beantwoording van de brief heeft daarom geen juridische gevolgen.

2 Proces

Niet van toepassing

3 Communicatiestrategie

Er wordt geen persbericht opgesteld
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