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Besluit van Provinciale Staten  

 
 

 
 
Vergaderdatum 

September 2016 
 

Nummer 

6921 
 

 
 

 
 

 

Onderwerp 

Vaststelling provinciaal inpassingsplan Windpark Spui en 

bijbehorende besluiten 

 
1 Besluit 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

Gelet op: 

- het bepaalde in artikel 9e, eerste en tweede lid Elektriciteitswet 1998; 

- artikel 3.26 jo artikel 3.8 en artikel 6.12 Wro;  

- paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 

- de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro);  

- artikel 1.1, lid 1, sub a van de Crisis- en herstelwet en artikel 11 van het Bes.uit uitvoering 

Crisis- en herstelwet. 

 

alsmede op: 

- het ontwerpinpassingsplan Windpark Spui; 

- het (combi) MER Windpark Spui met Bijlage MER; 

- de Aanvulling op het MER Windpark Spui; 

- het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. van 2 juni 2016; 

- de zienswijzen m.b.t. het ontwerp-PIP, de ontwerpbeschikkingen en het MER Windpark Spui; 

- de resultaten van de hoorzitting van de indieners van zienswijzen en van de gemeenteraad 

op 22 juni 2016. 

 

Besluiten: 

1. Vast te stellen de Nota van Beantwoording zienswijzen Windpark Spui, versie 23 

augustus 2016; 

2. Vast te stellen de Nota van Wijzigingen ontwerpinpassingsplan Windpark Spui, versie 23 

augustus 2016 en het Addendum op de Nota van wijzigingen, 13 september 2016; 

3. Vast te stellen het Combi-MER Windpark Spui met Bijlage MER en de Aanvulling op het 

MER; 

4.  Vast te stellen de digitale planset  inpassingsplan Windpark Spui, bestaande uit de regels 

en verbeelding digitaal vervat in het GML bestand. 

NL.IMRO.9928.DOSx2014x0006861IP-VA0.1 en de bijbehorende toelichting, waarin ten 

opzichte van het ontwerpinpassingsplan wijzigingen zijn aangebracht conform het 

voorstel in de onder 2 genoemde nota en addendum, met dien verstande dat op de 

gronden met de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – molenaarswoning’, de 

regels en de verbeelding van het bestemmingsplan van de gemeente Korendijk van 
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toepassing blijven, conform het in het addendum opgenomen wijzigingsvoorstel voor 

artikel 8.2 van de planregels; 

5. Te bepalen dat er geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro behoeft te worden 

vastgesteld omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd; 

6.  Te bepalen dat conform artikel 3.26, lid 5 Wro de gemeenteraad van Korendijk 

gedurende een periode van 10 jaren na de datum van dit besluit, niet bevoegd is om een 

bestemmingsplan vast te stellen voor de in dit besluit betrokken gronden; 

7. GS op te dragen de indieners van de zienswijzen op de hoogte te brengen van de 

genomen besluiten en het vastgestelde inpassingsplan en de daarbij behorende stukken 

en de overige, nog door de bevoegde gezagen te verlenen beschikkingen, gereed te 

maken voor tervisielegging en elektronische beschikbaarstelling, deze conform de 

provinciale coördinatieregeling, op de wettelijk voorgeschreven wijze gelijktijdig te 

publiceren en daarbij te vermelden dat op deze besluiten de Crisis- en herstelwet van 

toepassing is. 

 

 

Den Haag, 14 september 2016 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
wnd. griffier, voorzitter, 

  

 

 

 


