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OMGEVINGSVERGUNNING 
 

voor  aanleg van wegen en het aanleggen van andere 
oppervlakteverhardingen (kraanopstelplaatsen), aanleg kabels, 

bouw van een inkoopstation, afgraven van gronden ten behoeve van 
extra ruimte voor de  rivier en het graven van een watergang 

op de locatie windpark Heinenoord  
 

 

 

Besluit: Wij verlenen op 23 oktober 2020 de omgevingsvergunning 

Op grond van artikel 2.1 (verbodsbepaling Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hierna: Wabo) in 

combinatie met artikel 2.10 Wabo (weigeringsgronden bouwen),artikel 2.11 Wabo(aanleggen) en artikel 2.12 

Wabo (strijdig gebruik bestemmingsplan), verlenen wij de omgevingsvergunning met kenmerk Z/20/068596 

voor de volgende activiteiten: 

• het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1.1.a Wabo); 

• het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij 

een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 

2.1.1.b Wabo); 

• het milieuneutraal wijzigen van een milieu-inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1.1.e Wabo); 

• het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1.1.c Wabo). 

 

Overwegingen die tot dit besluit hebben geleid 

Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure van paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. Bij het nemen van dit besluit hebben wij de volgende zaken overwogen: 

• De aanvraag heeft betrekking op diverse activiteiten die zich uitstrekken over twee verschillende 

bestemmingsplannen; 

• De aanvraag voldoet aan de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Windpark Oude 

Maas’ echter voor wat betreft de realisatie van het inkoopstation niet aan de regels van het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Binnenmaas’; 

• Het inkoopstation is gesitueerd op een brede grasberm met de bestemming ‘Natuur’ (artikel 12). Deze 

gronden zijn bestemd voor de bescherming en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Het 

bouwen van bijbehorende bouwwerken en voorzieningen ten dienste van deze bestemming zijn 

toegestaan echter is een inkoopstation niet ten dienste van deze bestemming en om die reden strijdig 

met de regels;   

• Uit het nader archeologisch onderzoek blijkt dat de voorgenomen ingrepen geen bedreiging vormen 

voor eventuele resten en/of sporen; 

• De aanvraag is ook aan te merken als een verzoek om af te wijken van de regels van het 

bestemmingsplan (artikel 2.10 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)); 

• Wij zijn bereid af te wijken van de regels van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, lid 1 

sub a 2° van de Wabo in samenhang met artikel 4 lid 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht 

(kruimelgeval); 

• Het plan is niet in strijd met het provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid; 
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• Het is aannemelijk dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit (2.10 lid 1a Wabo); 

• Het is aannemelijk dat het bouwwerk voldoet aan de bouwverordening (2.10 lid 1b Wabo); 

• Op 18 augustus 2020 hebben wij advies ingewonnen bij de Stichting Dorp, Stad & Land 

(welstandscommissie). Zij hebben geadviseerd dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van 

welstand. (2.10 lid 1d Wabo). 

 

• Voor wat betreft de activiteit het milieuneutraal wijzigen van een milieu-inrichting of mijnbouwwerk is 

advies ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid; 

• Voor de overwegingen met betrekking tot deze activiteit wordt verwezen naar bijlage C; 

• Met betrekking tot het aspect bodem zijn de voorschriften van toepassing zoals opgenomen in bijlage B. 

 

Inwerkingtreding 

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken en er geen 

bezwaren zijn ingediend. Is dit wel het geval en is tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift ook een 

verzoek om voorlopige voorziening gedaan, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan nadat op dit 

verzoek is beslist. 

 

Nog in te dienen gegevens 

Uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de volgende gegevens worden 

ingediend: 

• tekeningen en berekeningen van de constructieve delen van het bouwwerk; 

• bouwveiligheidsplan, inclusief tekening van de terreininrichting. 

U mag pas met de werkzaamheden beginnen nadat u schriftelijke goedkeuring heeft ontvangen op deze 

ingediende gegevens. 

 

Uiterlijk 5 werkdagen na uitvoering van de werkzaamheden moeten de volgende gegevens bij ons worden 

aangeleverd: 

• na het uitzetten van het bouwwerk: het meetrapport met de GPS coördinaten; 

• indien het bouwwerk onderheid wordt: de kalenderstaten. 

Deze gegevens kunt u mailen naar: teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl.   

 

Watervergunning 

U gaat een watergang verleggen. Daarom heeft u voor de werkzaamheden ook een watervergunning nodig. 

Deze vraagt u aan bij het waterschap. Is er sprake van bouwputbemaling, grondwateronttrekking en/of lozing, 

dan kunt u dat bij uw aanvraag direct aangeven. U vindt het aanvraagformulier voor een watervergunning op 

https://www.wshd.nl/watervergunning-en-meldingen. 

Voor vragen over de watervergunning kunt u contact opnemen met het waterschap, telefoon (088) 9743400 of 

per e-mail op vergunningen@wshd. 

 

Algemene regels 

Voorschriften die rechtstreeks uit wetten volgen moeten ook worden nageleefd. Enkele belangrijke regels vindt 

u terug in de bijlage A. 

 

mailto:teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl
https://www.wshd.nl/watervergunning-en-meldingen
mailto:vergunningen@wshd
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Bijgevoegde documenten 

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd: 

• BIJLAGE_I_BOUWTEKENINGEN_EN_PROFIELEN_pdf 6 aug 2020 

• BIJLAGE_II_Ontwerptekening_inkoopstation_REF_pdf 6 aug 2020 

• BIJLAGE_III_Archeologisch_onderzoek_pdf 6 aug 2020 

• BIJLAGE_IV_AERIUS_berekening_pdf 4 sep 2020 

• ontwerptekening_twee_inkoopstations_gezamenlijk_pdf 6 aug 2020 

• Publiceerbaar aanvraagformulier Deelvergunningen windpark Oude Maas 6 aug 2020 

• Toelichting aanvraag inkoopstation_beantwoording verzoek aanvullende gegevens_5oktober2020 

• Toelichting_aanvraag_deelvergunningen_250520_pdf 6 aug 2020 

 

U en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen ons besluit 

Is onze beslissing niet duidelijk of bent u het er niet mee eens? Of heeft u informatie waar wij geen rekening 

mee hebben gehouden? Bel dan met R. Butijn. U bereikt hem op 088 647 36 75 en via 

rien.butijn@gemeentehw.nl. Als u belt, houd dan het kenmerk van deze brief bij de hand zodat wij u beter van 

dienst kunnen zijn. 

 

Bent u het nog niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na het verzenden van deze brief een 

bezwaarschrift indienen. Dit doet u door een brief te sturen aan: 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-

Beijerland. 

 

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens vermelden: 

• naam en adres van de indiener; 

• de datum waarop u de brief verzendt (de dagtekening); 

• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

• de reden van bezwaar; 

• een ondertekening met naam en handtekening. 

Voor het behandelen van uw bezwaarschrift brengen wij geen kosten in rekening. 

 

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het besluit niet uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk geen 

schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Wilt u het besluit vanwege de spoedeisendheid 

laten uitstellen, dan kunt u een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ vragen. Het verzoek om voorlopige 

voorziening stuurt u naar: 

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM 

Rotterdam. 

 

Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend. Voor de behandeling 

van het verzoek om een voorlopige voorziening brengt de rechtbank kosten (griffierecht) in rekening. 

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via 

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

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

mailto:rien.butijn@gemeentehw.nl
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders, 

 

 

Rien Butijn 

Senior vergunningverlener Wabo 

 

 

Deze beschikking is digitaal goedgekeurd en daarom niet persoonlijk ondertekend. 
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Bijlage A  

 

Algemene regels 

• Laat ons schriftelijk en minimaal twee dagen voor aanvang weten dat u met de werkzaamheden begint. U 

kunt gebruikmaken van het bij deze vergunning gevoegde formulier. Voor het keuren van wapening vragen 

wij u contact op te nemen met het team Toezicht, via teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl of 

telefonisch 088 – 647 25 55. 

• Laat ons ook schriftelijk weten wanneer u met de werkzaamheden stopt. Doe dit uiterlijk op de dag waarop 

de werkzaamheden worden beëindigd. Het gebouw of deel van het gebouw mag pas in gebruik worden 

genomen nadat burgemeester en wethouders hier toestemming voor hebben gegeven. 

• Zolang de bouwwerkzaamheden niet afgerond zijn, moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en 

onderzoekingen worden toegestaan die de gemeentelijke toezichthouder in het kader van de controle op 

de naleving van de bouwverordening en het Bouwbesluit nodig vindt.  

• Als u gebruik wilt maken van de openbare weg, trottoirs, paden of openbaar groen (bijv. tijdelijke 

wegafsluitingen), moet u dit vooraf melden bij de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met Andre 

Elsenaar van het team Verkeer. U kunt hem bereiken via andre.elsenaar@gemeentehw.nl. De melding is niet 

nodig als u deze plaatsen alleen gebruikt voor het kort laden en lossen van goederen. 

• Om te voorkomen dat leidingen en kabels worden beschadigd, is het verstandig tijdig contact op te nemen 

met de nutsbedrijven. Ook kunt u gebruikmaken van de diensten van het 'Kabels en Leidingen Informatie 

Centrum' (KLIC), telefoonnummer (0800) 0080, om informatie in te winnen over mogelijke kabels en 

leidingen op de plaats waar u gaat graven. 

• Het is nooit volledig uit te sluiten dat bij grondverzet een archeologische ‘toevalsvondst’ wordt gedaan. Op 

grond van artikel 5.10 van de erfgoedwet bent u verplicht deze vondsten te melden. U kunt dit melden bij 

het Team Toezicht via teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl  of telefonisch 088 – 647 25 55. 

mailto:teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl
mailto:andre.elsenaar@gemeentehw.nl
mailto:teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl
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Bijlage B  Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 

 geregistreerd onder nummer: Z/20/068596 

 

Voorschriften: 

 

1. BODEM 

 

1.1 Doelvoorschrift bodem 

 

1.1.1 Het bodemrisico ter plaatse van het inkoopstation moet door het treffen van een combinatie van 

maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. 

 

1.2 Nulsituatieonderzoek 

 

1.2.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk binnen drie maanden 

nadat de vergunning in werking is getreden en voorafgaande aan de bouw van het inkoopstation een 

rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit zijn ingediend bij het bevoegd 

gezag (nulsituatie). Het onderzoek moet betrekking hebben op de locatie van het inkoopstation waar 

bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 

‘Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting’ en afgestemd zijn op de 

toegepaste stoffen. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden 

nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worde gesteld door het bevoegd gezag; 

inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond 

van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. 

 

1.3 Eindsituatieonderzoek   

 

1.3.1 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit ter plaatse van het 

inkoopstation moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de 

eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan 

het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte 

locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek.  

 

1.3.2 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 ‘Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een 

toekomstige bodembelasting’ en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. 

 

 

1.4 Herstelplicht (bodemsanering) 

 

1.4.1 Indien uit het onderzoek, bedoeld in de voorschriften 1.2.1 en 1.3.1 blijkt, dat de bodem als gevolg van de 

activiteiten ter plaatse van het inkoopstation is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de 

inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een 
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met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie 

zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in voorschrift 1.2.1. Het herstel van de bodemkwaliteit 

geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit 

bodemkwaliteit. 

 

 

 

 

 



 

8/13 

Bijlage C  Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 

 geregistreerd onder nummer: Z/20/068596 

 

Procedurele en inhoudelijke overwegingen 

 

In deze bijlage worden de overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, verplichtingen en/of 

mededelingen vermeld voor de activiteit: 

 

Milieu, een milieuneutrale verandering (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) 

 

Gegevens aanvrager 

Op 6 augustus 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: POG-REF Windparken BV 

 

Projectbeschrijving 

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: plaatsen van een inkoopstation 

voor de drie windmolens van Renewable Energy B.V. van het Windpark Oude Maas. Een uitgebreide 

projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om een vergunning. 

 

Huidige vergunningsituatie 

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen 

geaccepteerd: 

Soort Datum Kenmerk Onderwerp 

Oprichtingsvergunning 02-10-2017 Z17/32750/3003699 Oprichting en in 

werking hebben van 

drie windturbines door 

Renewable Energy 

Factory BV (nummer 

3,4,5 van Windpark 

Oude Maas) 

 

Vergunningplicht 

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een inrichting die voldoet aan de omschrijving uit bijlage 1, 

onderdeel C, categorie 20, onderdeel 20.1. onder a., van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De inrichting is 

vergunningplichtig op grond van bijlage 1, onder B, onder 1, sub b van het Bor omdat art. 7.18 Wet milieubeheer 

aan de orde was op het oprichten.  

 

Toetsing milieuneutraal veranderen 

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de 

inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 

2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer 

wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere 
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procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die 

niet leidt: 

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan; 

2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet 

milieubeheer; 

3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. 

 

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging: 

 

Ad. 1 Toetsing gevolgen milieu 

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de 

aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de milieubelasting van de vergunde activiteiten gelijk zal 

blijven. 

Het plaatsen van het inkoopstation heeft geen gevolgen voor de aspecten: afval, afvalwater, geluid/trillingen, 

geur, luchtkwaliteit, externe- en interne veiligheid, energie, bodem, hulpstoffen en bedrijfsafvalstoffen. 

 

Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende vergunning en de voorschriften verbonden aan 

deze omgevingsvergunning.  

 

Afvalstoffen en afvalwater 

De plaatsing van het inkoopstation leidt niet tot een nieuwe afvalstroom. Ook heeft de aanleg en het gebruik 

van het inkoopstation geen invloed op de afvalwaterstromen.  

 

Geluid 

Het inkoopstation levert geen toename van de bijdrage aan de geluidimmissie op t.o.v. de eerder voor de 

inrichting vastgestelde immissieniveaus. Er zijn daarom geen effecten op het gebied van geluid.  

 

Bodem 

Bodembescherming: 

Bij het inkoopstation zal een oliegekoelde transformator worden geplaatst ten behoeve van de laagspanning. 

Deze transformator wordt geplaatst in een olieopvangbak. Daarmee wordt naar ons oordeel voldaan aan het 

realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico in de zin van de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 

2012). Om dit niveau van bodembescherming in de toekomst te waarborgen hebben wij een doelvoorschrift aan 

deze beschikking verbonden. 

 

Nulsituatieonderzoek bodem: 

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit 

volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een 

nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de 

afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. 

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van 

de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar 

eindonderzoek te worden uitgevoerd.  
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Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over: 

• De bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden 

uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt; 

• De locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en 

de lokale grondwaterstroming; 

• De wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd; 

• De bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties. 

 

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten 

gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of 

bodemherstel nodig is.  

Voorafgaand aan de realisatie van het inkoopstation dient een nulsituatieonderzoek plaats te vinden. Hiervoor 

hebben we in deze vergunning een voorschrift opgenomen, zodanig dat dit nulsituatieonderzoek ook drie 

maanden na inwerkingtreding  van de vergunning bij het bevoegd gezag moet zijn ingediend.  

 

Eindsituatieonderzoek bodem: 

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de 

bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de 

bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen. 

 

Lucht 

Stikstof 

Er is met de AERIUS calculator een stikstofdepositie berekening uitgevoerd naar de stikdepositie tijdens de 

aanlegfase c.q. bouw van het windpark. Het realiseren van het gehele windpark, inclusief inkoopstations,  heeft 

geen stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden tot gevolg. 

 

Externe veiligheid 

De plaatsing en het in gebruik nemen van het inkoopstation heeft geen gevolgen op het gebied van externe 

veiligheid. 

 

Energie 

De plaatsing en het in gebruik nemen van het inkoopstation leidt niet tot een substantiële verandering van het 

energieverbruik ten opzicht van de oprichtingsvergunning van datum 2 oktober 2017 met kenmerk 

Z17/32750/3003699 

 

Ad. 2 Toetsing geen andere inrichting 

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de 

verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De realisatie 

van een inkoopstation leidt niet tot een andere categorie op grond van het Bor en is op zichzelf ook niet 

vergunningplichtig. 
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Ad.3 Toetsing milieueffectrapport 

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.) is in onderdeel D22.2 van de bijlage opgenomen 

wanneer voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een windturbinepark een m.e.r.-beoordeling moet 

worden uitgevoerd. Voor de oprichtingsvergunning van datum 2 oktober 2017 met kenmerk 

Z17/32750/3003699 is een combi MER opgesteld. Hierin is het effect van het gehele windpark onderzocht. Uit 

de toelichting bij de aanvraag voor een milieuneutrale verandering blijkt dat het plaatsen van de inkoopstations 

geen gevolgen heeft. Het plaatsen van de inkoopstations leidt niet tot veranderingen ten opzichte van de combi 

MER c.q. een activiteit als bedoeld in kolom 1 van de bijlage bij het Besluit m.e.r.. Er hoeft daarom geen MER 

beoordeling plaats te vinden.  

 

CONCLUSIE 

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde verandering: 

• niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen van het milieu dan reeds vergund; 

• niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend; 

• niet m.e.r.-plichtig is. 

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren. In 

deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. 
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Aanvrager:  

naam en voornamen : POG-REF Windparken B.V. 

straatnaam en huisnummer : Swammerdamweg 16 H 

postcode en plaatsnaam : 3401 MP IJsselstein 

telefoonnummer :  

 

    Gegevens van het bouwwerk: 

omschrijving werkzaamheden : Deelvergunningen windpark Oude Maas voor  

Aanleg van wegen en het aanleggen van 

adres bouwlocatie : Buitendijk 15 in Heinenoord 

datum start bouw :  

  

Onderstaande alleen invullen als dit van toepassing is 

 

Uitzetten peil  Datum: …………………… 

Tijdstip: ………………….. 

Uitzetten rooilijnen/bebouwingsgrenzen Datum:……………………. 

Tijdstip:…………………… 

Moeten de erfgrenzen nog worden 

aangewezen? 

(dit geldt alleen als de gemeente grond aan u heeft 

verkocht) 

ja 

nee 

Start heiwerkzaamheden Datum: …………………… 

Tijdstip: ………………….. 

Wanneer wordt het beton van de fundering 

gestort? 

Datum: …………………… 

Tijdstip: ………………….. 

Op welke datum kan de wapening door Bouw- 

en woningtoezicht worden gekeurd? 

Datum: …………………… 

Tijdstip: ………………….. 

 

Ondertekening: 

 

 

 

 

    

(plaatsnaam) (datum) (handtekening) 

Dit formulier ten minste twee dagen voor aanvang van de 

werkzaamheden terugsturen naar: 

Gemeente Hoeksche Waard 

Team Toezicht en Handhaving  

Postbus 2003 2360 EA Oud-Beijerland 

Of per mail naar:  

teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl 

FORMULIER AANVANG WERKZAAMHEDEN 

DOSSIERNUMMER: 2020-01486 

mailto:teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl
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 Aanvrager:  

naam en voornamen : POG-REF Windparken B.V. 

straatnaam en huisnummer : Swammerdamweg 16 H 

postcode en plaatsnaam : 3401 MP IJsselstein 

telefoonnummer :  

  

 

    Gegevens van het bouwwerk: 

omschrijving werkzaamheden : Deelvergunningen windpark Oude Maas voor  

Aanleg van wegen en het aanleggen van 

adres bouwlocatie : Buitendijk 15 in Heinenoord 

datum voltooiing werkzaamheden  :  

  

 

     

    Ondertekening: 

 

 

 

 

 

    

(plaatsnaam)  (datum)  (handtekening) 

 

 

 

Dit formulier ten minste twee dagen voor afronding van de  

werkzaamheden terugsturen naar: 

Gemeente Hoeksche Waard 

Team Toezicht en Handhaving  

Postbus 2003 2360 EA Oud-Beijerland 

Of per mail naar:  

teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl 

 

 

FORMULIER GEREEDMELDING 

DOSSIERNUMMER: 2020-01486 

mailto:teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl

