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Onderwerp
Besluit op handhavingsverzoek inzake Spuiweg gemeente Korendijk

Advies
1.
2.
3.

Vast te stellen de brief aan de gemeente Korendijk met het besluit om het verzoek tot
handhaving inzake de Spuiweg af te wijzen.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het besluit op het
handhavingsverzoek inzake de Spuiweg van de gemeente Korendijk.
Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit op het handhavingsverzoek
inzake de Spuiweg van de gemeente Korendijk.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld
Bijlagen
GS-brief aan PS - Besluit op handhavingsverzoek inzake Spuiweg gemeente Korendijk
GS-brief aan gemeente Korendijk - Besluit op handhavingsverzoek inzake Spuiweg
Brief gemeente Korendijk – Handhavingsverzoek
Brief gemeente Korendijk - Aanvullende informatie Handhavingsverzoek
Mailberichten Aanvraag KWS tijdelijk verkeersbesluit
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Toelichting voor het College

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
201 6 en de omgevingsvergunning D-16-1537460 van 14 september 2016. Het verzoek tot
handhavend optreden tegen Klein-Piershil BV wordt afgewezen, geconstateerd is dat er geen
strijdigheid is met de wegen- en omgevingsvergunning en dat er geen grondslag is om
handhavend op te treden tegen Klein-Piershil BV.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excusief BTW: € 0,Programma: Programma 1 doel 6.
Financiële risico’s: Er zijn geen financiële risico’s.
Juridisch kader
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft dit besluit voorbereid. Daarbij heeft
afstemming plaats gehad tussen een handhavingsjurist en een vergunningverleningsjurist van de
OZHZ en een jurist van de provincie Zuid-Holland, van de afdeling Ruimte Wonen en Bodem
(RWB) en een jurist van bureau Kaderstelling en controle ivm de mandaat bevoegdheden. Met
het Waterschap Hollandse Delta is de inhoud van het handhavingsbesluit afgestemd.
Waarom besluiten GS op het handhavingsverzoek en niet de Omgevingsdienst?
De gemeente doet haar handhavingsverzoek op twee door GS verleende vergunningen: de
wegenvergunning op basis van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2014 en de
omgevingsvergunning voor de bouw. Beide zijn door GS vastgesteld in de coördinatieregeling.
Voor de omgevingsvergunning aanleg windpark heeft de omgevingsdienst het mandaat op grond
van de provinciale mandaatregeling (Wabo besluiten). De omgevingsdienst heeft voor de
wegenvergunning dat mandaat voor handhaven niet. Het toepassen van de coördinatieregeling
Elektriciteitswet door GS, waarbij GS namens andere overheden besluit, is nog niet doorgewerkt
in de mandaatlijst. Voor de wegenvergunning moeten GS dus het handhavingsbesluit nemen.
Het is niet wenselijk indien de gemeente twee brieven - 1 van GS en 1 van de OZHZ namens GSover hetzelfde onderwerp, met gelijke inhoud zou krijgen, vanwege het feit dat dit in ons
mandaatbesluit (nog) niet geregeld is. Daarom besluiten GS op het handhavingsverzoek en de
gemeente krijgt één brief.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht bij ons binnen zes weken na verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. 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 bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank ’s-Gravenhage. Het is moeilijk in te schatten of de gemeente Korendijk hiervan gebruik
gaat maken.
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2 Proces
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 GS bij besluit van 14 september 2016, kenmerk D-16-1537460,
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 de
gemeente aangehaalde voorschriften verbonden, waarop het handhavingsverzoek is gebaseerd.
Tevens hebben GS bij besluit van 14 september 2016, kenmerk D0031753V, aan Klein-Piershil
BV 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 de gemeente aangehaalde voorschrift 27, waarop het
handhavingsverzoek is gebaseerd.
De omgevingsvergunning en de wegenvergunning zijn na uitspraak van de Raad van State op 17
januari 2018 - onherroepelijk geworden.
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.
In het verkeersbesluit is gemotiveerd dat uit oogpunt van verkeersveiligheid de Spuiweg tijdelijk
afgesloten wordt voor doorgaand verkeer. Tegen dit verkeersbesluit heeft de gemeente op 19 juni
2018 bij het waterschap een bezwaarschrift ingediend en 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 van de gemeente afgewezen.
De gemeente Korendijk heeft 26 juli 2018 tevens 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 - tijdelijke- afsluiting van de Spuiweg is het gevolg van het hiervoor genoemde verkeersbesluit.
De afsluiting van de Spuiweg is niet het gevolg van de uitvoering van de vergunde
werkzaamheden. Er is geen sprake van een vermeende overtreding door Klein-Piershil BV op de
bepalingen uit de door GS verleende omgevingsvergunning en wegenvergunning. Het verzoek tot
handhaven wordt afgewezen.
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3 Communicatiestrategie
Er zijn geen bijzonderheden om over te communiceren.
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