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Uw brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland van 24

april 2018.

 

Geachte heer, mevrouw, 

Gedeputeerde Staten
Afdeling Water en Groen 
Bureau Groen
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Uw kenmerk

Uw brief van 24 april 2018
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.

Op 24 april 2018 heeft u via de email een brief gestuurd aan Provinciale Staten van Zuid-Holland.

In uw brief stelt u vragen over de te bouwen windturbine op Krabbegors in Dordrecht. Hierbij gaat

het over de rol van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en de

bodemverontreiniging op Krabbegors. Hierbij refereert u naar de nota van beantwoording op de

zienswijzen, die onderdeel uitmaakt van de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor het

bouwen van een windturbine aan de Van Leeuwenhoekweg 33 te Dordrecht.

 

Uw brief is in de vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 23 mei jl.

behandeld en de commissie heeft ons verzocht de brief te beantwoorden.

 

Naar verwachting neemt de gemeenteraad van Dordrecht medio juni 2018 een besluit over de

verklaring van geen bedenkingen. Daarna zullen wij een besluit nemen over de beschikking

omgevingsvergunning inclusief de nota van beantwoording.

 

We begrijpen uit uw reactie dat u het niet eens bent met de beantwoording. Echter de nota van

beantwoording is nog niet formeel vastgesteld. Ook is er nog geen beslissing genomen op de

vergunningaanvraag, deze procedure loopt nog.

 

Uw vragen en opmerkingen zullen bij die formele besluitvorming aan de orde komen en worden

beantwoord. Dat gebeurt integraal in combinatie met alle overige vragen en relevante

aandachtspunten.
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Na uiteindelijke besluitvorming bestaat desgewenst de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen

dat besluit. De regels hiervoor zijn vermeld in de (ontwerp) beschikking omgevingsvergunning. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

 


