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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.

Uw handhavingsverzoek

Met uw brief van 25 juli 2018, uw kenmerk KDK/15804/U.11786, door ons ontvangen op 26 juli

2018, verzoekt u ons college handhavend op te treden jegens Klein-Piershil B.V., Oudendijk 15,

3264 LN Nieuw-Beijerland in verband met het afsluiten van de openbare Spuiweg in strijd met de

door ons college verleende wegenvergunning D0031753V van 14 september 2016 ten behoeve

van het uitvoeren van handelingen in een weg of wegberm en de eveneens door ons op 14

september 2016 verleende omgevingsvergunning D-16-1537460 ten behoeve van de oprichting

van  5 windturbines in de gemeente Korendijk. Op 10 september 2018 ontvingen wij van u een

brief (uw kenmerk KDK/15804/U.12049) met aanvullende informatie, met het verzoek deze

informatie te betrekken in onze beoordeling op het handhavingsverzoek.

 

U wijst erop dat de openbare Spuiweg door Klein-Piershil B.V. voor een periode van 1 1 maanden

als bouwweg zal worden gebruikt en zal worden afgesloten voor doorgaand verkeer ten behoeve

van de bouw van Windpark Spui. U acht dit in strijd met zowel de omgevingsvergunning als de

wegenvergunning. U verwijst in dit verband naar voorschrift 10 op bladzijde 14 van de

omgevingsvergunning, juncto artikel 8.2 van het Bouwbesluit 2012 en naar voorschrift 5 op

bladzijde 15 van de omgevingsvergunning. Daarnaast refereert u aan voorschrift 27 van de

wegenvergunning, dat bepaalt dat wegen niet voor het doorgaande verkeer mogen worden

afgesloten. U geeft aan dat Klein-Piershil B.V. de openbare weg gebruikt als bouwweg, waardoor

deze openbare weg is afgesloten, terwijl Klein-Piershil B.V. volgens het Provinciaal

Inpassingsplan van 14 september 2016 zelf onderhoudswegen dient aan te leggen.

Verder wijst u er op dat de Spuiweg niet geschikt is als bouwweg hetgeen volgens u ook blijkt uit

het feit dat deze weg op verzoek van Klein-Piershil B.V. bij verkeersbesluit van waterschap

Hollandse Delta is afgesloten. Met deze handelwijze heeft Klein-Piershil B.V. volgens u

bewerkstelligd dat de Spuiweg wordt afgesloten. U verzoekt ons om Klein-Piershil B.V. in verband

hiermee een last onder dwangsom op te leggen die ertoe strekt dat de Spuiweg niet langer als
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bouwweg wordt gebruikt, althans niet langer voor doorgaand verkeer wordt afgesloten of

belemmerd.

Procedure

Wij beschouwen uw verzoek als een verzoek om handhaving. Op grond van artikel 4:13 van de

Algemene wet bestuursrecht dient een beschikking op uw verzoek binnen een redelijke termijn na

ontvangst van uw aanvraag te worden gegeven. Deze redelijke termijn is in ieder geval

verstreken wanneer binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag geen beschikking is

gegeven. Met betrekking tot uw verzoek had deze  redelijke termijn op 20 september 2018

geëindigd. Wij ontvingen op 10 september 2018 van u een brief met bijlage, waarin u ons

verzoekt deze aanvullende informatie te betrekken in ons besluit. Conform uw vraag hebben wij

deze informatie in de procedure meegenomen waardoor de termijn op de beschikking mede is

overtreden.

 

Met onze brief van 7 augustus 2018, kenmerk PZH-2018-659414821, hebben wij de ontvangst

van uw handhavingsverzoek bevestigd. Met deze brief besluiten wij op uw handhavingsverzoek

van 25 juli 2018.  

 

Beoordeling belanghebbendheid

Artikel 1 :3, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat onder een aanvraag wordt

verstaan een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen. Artikel 1 :2, lid 2, van de

Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat ten aanzien van bestuursorganen de hun toevertrouwde

belangen als hun belangen worden beschouwd. Allereerst dient te worden beoordeeld of u als

belanghebbende in de zin van genoemde bepaling geldt. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk zijn op grond van artikel 6.1 van het

besluit omgevingsrecht aangewezen als adviseur ten aanzien van een aanvraag om

omgevingsvergunning.. Op basis hiervan beschouwen wij u als belanghebbende met betrekking

tot het verzoek om handhaving van de omgevingsvergunning. Ook ten aanzien van uw verzoek

om handhaving van de wegenvergunning beschouwen wij u als belanghebbende omdat het al

dan niet afsluiten van wegen in uw gemeente mede als een gemeentelijk belang kan worden

beschouwd..

 

Beoordeling van uw verzoek

Naar aanleiding van uw verzoek tot handhaving stellen wij de volgende feiten en bevindingen

vast.

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 14 september 2016 op grond van artikel 9e, lid 2,

van de Elektriciteitswet en artikel 3.26 van de Wet op de ruimtelijke ordening het provinciale

inpassingsplan, het MER alsmede de "Nota van beantwoording zienswijzen Windpark Spui"

vastgesteld voor het realiseren van vijf windturbines op de locatie Spui te Korendijk.

 

Op grond van artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 9 f van de Elektriciteitswet

1998 hebben wij bij besluit van 14 september 2016, kenmerk D-16-1537460,
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omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna:

Wabo) verleend aan Klein-Piershil B.V. voor het bouwen, oprichten en in werking hebben van een

inrichting voor vijf windturbines ten zuiden van het Spui nabij de kruising met de Molendijk/

Oudendijk in de gemeente Korendijk. Aan deze omgevingsvergunning zijn onder meer de door u

aangehaalde voorschriften verbonden.

De betreffende vergunning is – met  toevoeging van een voorwaarde – na uitspraak van de Raad

van State op 17 januari 2018 - onherroepelijk geworden.

 

Tevens hebben wij bij besluit van 14 september 2016, kenmerk D0031753V, aan Klein-Piershil

B.V. een vergunning op grond van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2014 verleend voor

het aanleggen van uitritten die aansluiten op openbare waterschapswegen als gevolg van het

plaatsen van windturbines inclusief kraanopstelplaatsen in de polders Klein-Piershil en de

Noordpolder van Piershil in de gemeente Korendijk. Aan deze vergunning zijn voorschriften

verbonden, onder meer het door u aangehaalde voorschrift 27.

Ook deze vergunning is als gevolg van de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk.

 

Op 7 juni 2018 hebben dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta verkeersbesluit

D0042176 tot het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen aan de Spuiweg in Piershil in

verband met de bouw van windmolenpark Spui vastgesteld. Daarin is besloten de Spuiweg af te

sluiten voor doorgaand verkeer door het plaatsen van borden. Dit verkeersbesluit is in werking

getreden op 

11 juni 2018 en geldt tot 1 mei 2019 en vindt zijn basis in  artikel 2 van de Wegenverkeerswet

1994. Op grond daarvan kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot het verzekeren van

de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Om deze doelen

te bereiken kan het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen. In het verkeersbesluit is

gemotiveerd dat de Spuiweg tijdens de bouw wordt gebruikt als aanvoerroute van bouwmateriaal

en windmolenonderdelen. Ook wordt de Spuiweg gebruikt als interne transportroute. Uit oogpunt

van verkeersveiligheid wordt de weg daarom met het door het waterschap genomen

verkeersbesluit afgesloten voor doorgaand verkeer. De Spuiweg blijft wel beschikbaar voor

perceeleigenaren en nood- en hulpdiensten. Het doorgaand verkeer wordt via een

omleidingsroute omgeleid. Tegen dit verkeersbesluit hebt u op 19 juni 2018 bij het waterschap

een bezwaarschrift ingediend. Daarnaast hebt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank

Rotterdam een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingesteld. Op 28 augustus

2018 heeft de voorzieningenrechter dat verzoek afgewezen.

 

De - tijdelijke- afsluiting van de Spuiweg ,waartegen u blijkens uw verzoek bezwaar hebt, is het

gevolg van het hiervoor genoemde verkeersbesluit en niet van de vermeende overtreding van de

door u genoemde bepalingen uit de omgevingsvergunning en wegenvergunning.

Die bepalingen in de door u aangehaalde omgevingsvergunning en wegenvergunning richten zich

voorts tot de vergunninghouder, Klein-Piershil B.V en hebben betrekking op de uitvoering van de

vergunde werkzaamheden en bepalen dat als gevolg daarvan de weg niet mag worden

afgesloten voor het doorgaande verkeer. Zoals hiervoor al aangegeven is de afsluiting van de

Spuiweg het gevolg van het door het waterschap genomen verkeersbesluit en derhalve niet het

gevolg van de uitvoering van de vergunde werkzaamheden. Van handelen in strijd met de

voorwaarden van de vergunningen is dan ook geen sprake. 
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Daarnaast laten de betreffende  bepalingen, die zich tot de vergunninghouder richten, onverlet

dat het waterschap als wegbeheerder bevoegd is om zo nodig met het oog op de veiligheid van

verkeersdeelnemers over te gaan tot afsluiting of beperkte openstelling van de Spuiweg. 

De aanvullende informatie leidt niet tot een andere overweging dan hierboven aangegeven.

 

Gelet op het voorgaande delen wij uw opvatting dat Klein-Piershil B.V. bewerkstelligd heeft dat de

Spuiweg wordt afgesloten en  in strijd met de betreffende voorwaarden zou hebben gehandeld

niet. Klein-Piershil B.V. is niet verantwoordelijk voor de tijdelijke afsluiting van de Spuiweg en die

afsluiting kan ook niet aan Klein-Piershil B.V. worden toegerekend. Het waterschap Hollandse

Delta heeft op grond van de bij dat schap berustende eigen verantwoordelijkheid voor de

verkeersveiligheid het verkeersbesluit  tot tijdelijke afsluiting van de Spuiweg genomen.

Gezien het voorgaande zien wij geen grondslag om, zoals u verzoekt, handhavend op te treden

jegens Klein-Piershil B.V. 

 

Toezichtbevindingen

Naar aanleiding van het handhavingsverzoek zijn volledigheidshalve de voorzieningen voor de

afsluiting van de Spuiweg te Piershil op 29-08-2018 gecontroleerd aan de hand van de tekening

71812.00-451 van 6 juni 2018, die onderdeel is van het verkeersbesluit D0042176. Tijdens de

controle is geconstateerd dat alle voorzieningen conform het besluit en de tekening uitgevoerd

zijn.  

 

Conclusie

Gelet op datgene wat hiervoor is weergegeven ontbreekt een grondslag voor handhavend

optreden jegens Klein-Piershil B.V. 

 

Besluit

Gezien het voorgaande  wijzen wij uw verzoek van 25 juli 2018 tot handhavend optreden, jegens

Klein-Piershil B.V. af.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet

bestuursrecht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen

zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit worden toegezonden, onder

vermelding van “Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het

Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

 

Indien bij ons een bezwaarschrift is ingediend, kan in spoedeisende gevallen, ingevolge artikel

8:81 van de Algemene wet bestuursrecht tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige

voorziening worden ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden

ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht,

Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres Prins Clauslaan 60 te Den Haag).
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U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische

handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening te zenden aan de

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief

hebben opgenomen. 

Een afschrift van deze brief is gezonden aan: 

 - Waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk

 - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht 

 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

