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Onderwerp

Besluit op handhavingsverzoek inzake Spuiweg
gemeente Korendijk.
Geachte Statenleden,

Voor het Windpark Spui hebben Provinciale Staten in december 2016 een Provinciaal
Inpassingsplan vastgesteld. Gedeputeerde Staten en het Waterschap Hollandse Delta hebben
toentertijd de benodigde vergunningen verleend. De beroepsprocedure is met de uitspraak van
de Raad van State op 17 januari 2018 afgerond waarbij het provinicaal inpassingsplan (PIP) en
de verleende vergunningen onherroepelijk zijn geworden.
Vanwege de rol van Provinciale Staten en het bevoegde gezag van Gedeputeerde Staten inzake
dit Windpark wordt u geïnformeerd over genomen besluiten.
Hierbij delen wij u mede dat wij als bevoegd gezag voor het Windpark Spui een besluit hebben
genomen op een handhavingsverzoek van de gemeente Korendijk.
De gemeente Korendijk heeft op 26 juli 2018 per brief (KDK/15804/U11786) aan de provincie
verzocht handhavend op te treden tegen Klein-Piershil BV in verband met het afsluiten van de
Spuiweg en het daarmee in strijd zijn met de wegenvergunning D0031753V van 14 september
2016 en de omgevingsvergunning D-16-1537460 van 14 september 2016. De gemeente
Korendijk heeft op 10 september 2018 aanvullende informatie toegezonden. Dit is betrokken in
het besluit op het handhavingsverzoek.

Ons kenmerk

Er is geen sprake van een vermeende overtreding door Klein-Piershil BV op de bepalingen uit de
door Gedeputeerde Staten verleende omgevingsvergunning en wegenvergunning. De afsluiting
van de Spuiweg is niet het gevolg van de uitvoering van de vergunde werkzaamheden. Er is geen
grondslag om handhavend op te treden tegen Klein Piershil BV. Het verzoek tot handhaven is
afgewezen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

plv. voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

F. Vermeulen
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