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OMGEVINGSVERGUNNING 
 

voor het vellen en rooien van houtgewas 
op het adres Windpark Oude Maas in 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 2.11 Wabo(aanleggen), verlenen wij de omgevingsvergunning met kenmerk Z/20/068579 

voor de volgende activiteiten: 

• 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). 

 

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 activiteiten die zich uitstrekken over twee verschillende 

bestemmingsplannen; 

• De aanvraag is in strijd met artikel 6.3.1 onderdeel d van de enkelbestemming ‘Natuur’ van het ter 

plaatse geldende bestemmingsplan “Windpark Oude Maas” en met artikel 12.3.1 onderdeel d van de 

enkelbestemming ‘Natuur’ van het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Landelijk Gebied 

Binnenmaas”, voor wat betreft het vellen en rooien van houtgewas; 

• De omgevingsvergunning mag alleen en moet worden geweigerd, indien door de uitvoering van de 

werkzaamheid, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuur- en landschapswaarden van het gebied en hieraan 

door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen; 

• Op 1 oktober 2020 hebben wij, onder voorwaarde, een positief advies ontvangen van de gemeentelijk 

adviseur landschap (zie onderdeel ‘Voorwaarden’); 

• Op 29 september 2020 hebben wij een afschrift van de conceptaanvraag Wet natuurbescherming 

ontvangen, waarmee natuur- en landschapswaarden mede door de omgevingsdienst Haaglanden 

geborgd worden; 

• De aanvraag is tevens in strijd met artikel 30.4.1 onderdeel d van de dubbelbestemming ‘Leiding – Olie’ 

van het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Landelijk Gebied Binnenmaas”, voor wat betreft het 

verwijderen van diepwortelende beplantingen en het rooien en/of kappen van bos of andere 

houtgewassen; 

• Op 28 februari 2020 hebben wij advies ingewonnen bij de RRP Pijpleiding Inspectie West (de 

leidingbeheerder). Zij hebben positief geadviseerd onder voorwaarden (zie onderdeel ‘Voorwaarden’); 

• Er zullen in de directe omgeving nieuwe bomen worden aangeplant zoals beschreven in het document 

‘Overig – Beplantingsplan – Compensatielocatie’ en in nadere overeenstemming met de gemeente 

Hoeksche Waard en de provincie Zuid-Holland ten behoeve van compensatie Natuur Netwerk Nederland 

en Wet natuurbescherming; 

• Het plan is niet in strijd met het provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid. 
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• De vergunningplicht voor het kappen van bomen staat vermeld in de APV (Algemene Plaatselijke 

Verordening) Hoeksche Waard 2019. Artikel 4:11, lid 2 van de APV vermeldt dat het verboden is zonder 

omgevingsvergunning houtopstanden te vellen of te doen vellen die staan vermeld op de bomenlijst.  

• De locatie van de te vellen en rooien houtopstand ligt buiten de vastgestelde bebouwde kom Wet 

natuurbescherming (bomenlijst), waardoor er geen omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het kappen 

van bomen’ (artikel 2.2.1.g Wabo) vereist is; 

• Het bovengenoemde onderdeel, waar geen omgevingsvergunning voor vereist is, maakt verder geen 

deel uit van deze beschikking. 

 

Aandachtspunten in het kader van de Wet natuurbescherming 

• U gaat een project uitvoeren buiten de vastgestelde bebouwde kom Wet natuurbescherming, hierdoor 

is het project melding plichtig conform de Wet natuurbescherming. Mogelijk heeft u ook een 

(geactualiseerde) ontheffing nodig voor compensatie van de te vellen houtopstanden. Voor meer 

informatie over de melding of ontheffing Wet natuurbescherming kunt u terecht op de website van de 

omgevingsdienst Haaglanden; 

• Voor alle dier- en plantensoorten - beschermd én onbeschermd - geldt de zorgplicht zoals opgenomen 

in artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk 

is schade aan deze dier- en plantensoorten te worden voorkomen; 

• Gedurende de werkzaamheden dient u rekening te houden met het broedseizoen van vogels. 

Verstoring van broedgevallen van vogels moet u voorkomen. Voor het broedseizoen wordt geen 

standaardperiode gehanteerd. Van belang is of er een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. 

 

Aandachtspunten in het kader van Natuur Netwerk Nederland 

• U gaat een project uitvoeren binnen het Natuur Netwerk Nederland (hierna NNN). Mogelijk heeft u ook 

een (geactualiseerde) ontheffing nodig voor compensatie van de te vellen houtopstanden. Voor meer 

informatie over het NNN kunt u terecht op de website van de provincie Zuid-Holland; 

 

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. 

 

Voorwaarden 

De RRP Pijpleiding Inspectie West (de leidingbeheerder) stelt de volgende voorwaarden: 

• U dient een KLIC-melding te doen of tenminste 3 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden 

contact op te nemen met: 

o de afdeling PIW te Pernis, tel. nr. 010 – 29 58 413 of direct met; 

o de heer P. Voogt, 06 – 51 21 55 91 of; 

o de heer R. van Hulst, 06 – 22 37 27 69 of; 

o de heer S. Groenenboom, 06 – 31 96 28 87; 

• Zoals beschreven in de bijlage “Brochure NL - Veilig werken in de RRP-leidingstrook - V4-1_201611 – 

Compact”. 

De gemeentelijk adviseur landschap stelt de volgende voorwaarde: 

https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/aanvraag-wet-natuurbescherming.html
https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/aanvraag-wet-natuurbescherming.html
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/natuurrijk-zuid/ontwikkeling/
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• De landschapswaarden worden voldoende geborgd in een landschapsplan ten behoeve van de 

herplantlocatie en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeentelijk adviseur landschap. 

U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeentelijk adviseur landschap Wietske Wolf-Lutz via 

telefoonnummer 088-6473781 of per E-mail naar wietske.wolf@gemeentehw.nl van de afdeling 

Omgeving.  

 

Algemene regels 

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

u terug in de bijlage. 

 

Bijgevoegde documenten 

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

• Formulier - Aanvraag (Publiceerbaar) - Kappen & Uitvoeren werkzaamheden  6 aug 2020 

• Tekening - Bouwtekeningen windpark       6 aug 2020 

• Overig - Beplantingsplan - Compensatielocatie      6 aug 2020 

• Overig - Toelichting aanvraag        6 aug 2020 

• Overig - Ecologie - Rapport - 2020-02-07 - Veldbezoek 2020-01-16   6 aug 2020 

• Overig - Archeologie - Rapport        6 aug 2020 

• Tekening - Situatie - Overzicht        6 aug 2020 

• Overig - Ecologie - Rapport - 2020-09-14       22 sep 2020 

• Brochure NL - Veilig werken in de RRP-leidingstrook - V4-1_201611 – Compact 

 

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 N. Hoffmans. U bereikt hem op 0886473775 en via 

niels.hoffmans@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. 

 

mailto:wietske.wolf@gemeentehw.nl
mailto:niels.hoffmans@gemeentehw.nl


 

4/5 

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. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders, 

 

 

Niels Hoffmans 

Vergunningverlener Wabo 

 

 

Deze beschikking is digitaal goedgekeurd en daarom niet persoonlijk ondertekend. 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Bijlage: Algemene regels 

• 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:andre.elsenaar@gemeentehw.nl
mailto:teamtoezichtenhandhaving@gemeentehw.nl

