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Geachte college,


Bij besluit van 14 September 2016 heeft u aan Klein Piershil B.V. een omgevingsvergunning

(bijiage 1) verleend voor de oprichting van Windpark Sput (zaaknummer Z-15-290096,

kenmerk D-16-1537460). Windpark Spui bestaat uit 5 windturbines, gelegen in de

gemeente Korendijk, ten zuiden van het Spui nabij de kruising met de Molendijk/Oudendijk.


Voorts heeft u op 14 September 2016 aan Klein Piershil een wegenvergunning (bijiage 2)

verleend (vergunningnummer D0031753V). De wegenvergunning betreft het aanleggen van

uitritten die aansluiten op openbare waterschapswegen als gevolg van het plaatsen van de

windturbines.


Ten behoeve van de bouw van Windpark Spui zal de openbare Spuiweg door Klein Piershil

B.V. voor een periode van 11 maanden ais bouwweg worden gebruikt en worden afgesloten

voor doorgaand verkeer. Dit is naar onze mening in strijd met hetgeen in zowel de

omgevingsvergunning als in de wegenvergunning is bepaald. Beide vergunningen laten er

geen misverstand over bestaan dat de openbare wegen open dienen te blijven, althans niet

mogen worden belemmerd.


Zo is op bladzijde 14, onder 10. van de omgevingsvergunning het volgende aangegeven:


n

Bij de uitvoer/ng van de (ontgravings- c.q. bouwjwerkzaamheden dient u voorts rekening

te houden met de plichten die voortvheien uit hoofdstuk 1, paragraaf 1.6 en hoofdstuk 8

van het Bouwbesfuit 2012.


ft

Deze bepalingen zien op het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder

tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Volgens artikel 8.2 van het

Bouwbesluit dienen bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden maatregeien te worden

getroffen ter voorkoming van beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg

geiegen werken en van andere ai dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceei of
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op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar

groen.


Op bladzijde 15, onder 5 staat vender: 'Voor het permanent bereikbaar en/of beschikbaar

blijven van de openbare weg, dient u voor de start van de (ontgravings-c.q. bouw)-

werkzaamheden, contact op te nemen met het Waterschap Hollandse Delta, etc.


Ook in de wegenvergunning is onder punt 27 opgenomen dat de wegen niet voor het

doorgaande verkeer mogen worden afgesloten, wat nu dus wel is gedaan.


Kortom: de openbare weg dient permanent bereikbaar of beschikbaar te biijven, hetgeen nu

geenszins het gevai is. Klein Piershil B.V. gebruikt de openbare weg ais bouwweg, waardoor

deze openbare weg is afgesloten, terwiji Klein Piershii B.V. voigens het Provinciaal

Inpassingsplan (bijiage 3), vastgesteld door Provinciale Staten op 14 September 2016 zelf

onderhoudswegen dient aan te ieggen (zie biz. 63 Provinciaal Inpassingsplan).


De Spuiweg is niet geschikt als bouwweg hetgeen ook blijkt uit het feit dat deze weg op

verzoek van Klein Piershil B.V. bij verkeersbesluit van Waterschap Hollandse Delta ten

behoeve van de bouw van Windpark Spui is afgesloten. Kennelijk is er sprake van een

dusdanig onveilige situatie dat overige weggebruikers als gevolg van het gebruik als

bouwweg geen gebruik meer kunnen maken van de Spuiweg. Met deze handelwijze heeft

Klein Piershil B.V. bewerkstelligd dat de Spuiweg wordt afgesloten.


Met het afsiuiten, aithans belemmeren van de Spuiweg heeft Klein Piershil B.V. de

bepalingen van zowel de omgevingsvergunning als de wegenvergunning overtreden. Ingeval

van overtrading van wettelijke voorschriften bent u in beginsel verplicht tot handhaving. Dat

is alleen anders als er bijzondere omstandigheden zijn, zoals mogelijke legalisatie of omdat

handhaving onredelijk zou zijn. Geen van deze omstandigheden doet zich hier voor.


Wij verzoeken u dan ook aan Klein Piershil B.V. een last onder dwangsom op te Ieggen die

ertoe strekt dat de Spuiweg niet langer als bouwweg wordt gebruikt, aithans niet langer

voor doorgaand verkeer wordt afgesloten of belemmerd. De dwangsom dient van voldoende

hoogte te zijn.


Indian u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact

opnemen met                              , senior adviseur bestuurlijke en juridische

zaken (maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar op nummer 088-6471721)


Hoogachtend/^ /


Burgemeesrer en/wethouders van Korendijk,

de waarnemen^secretaris. 

de loco-burgemeester,


C.
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