
 

F5 Handhaving 

In diverse zienswijzen wordt aangegeven dat men er geen vertrouwen in heeft dat de exploitant 

zich aan de mitigerende maatregelen houdt. Daarbij is het niet controleerbaar of aan de norm 

wordt voldaan. Verzocht wordt aan te geven hoe het bevoegd gezag de stilstandsregeling voor 

slagschaduw en de geluidsnorm controleert en wie dit gaat handhaven. In een zienswijzen wordt 

geadviseerd om bij werkzaamheden zorgvuldig te werk te gaan en verstoring van bijvoorbeeld 

broedvogels te vermijden. Indiener geeft aan dat toezicht en handhaving vaak ontbreken als dit 

van tevoren niet goed afgesproken wordt. Ook moet toezicht en handhaving adequaat zijn bij het 

dempen dan sloten in verband met daar voorkomende (beschermde) dieren.  

 

Beantwoording: 

Als er na realisatie van het windturbinepark aanleiding is voor twijfel of wordt voldaan aan de 

wettelijke normen (en eventuele aanvullende eisen uit de vergunning), dan dient er handhaving 

plaats te vinden. Het toezicht op de naleving van de milieuwetgeving wordt in de Hoeksche 

Waard verzorgd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), in opdracht van de 

provincie Zuid-Holland en/of de betrokken gemeenten. Voor de uitvoering van deze 

handhavingstaak is een regionale nalevingsstrategie opgesteld (Regionaal Uitvoeringsniveau 

Wabo-Milieutaken Zuid-Holland Zuid). Aangezien in casu GS bevoegd gezag is voor de 

omgevingsvergunning, berust in dit geval ook de handhaving ervan (inclusief de naleving van de 

vergunningvoorschriften) bij de provincie. Zoals gesteld, zal OZHZ er namens het bevoegd gezag 

op toezien dat Klein-Piershil BV de wettelijke normen en eventuele vergunningsvoorschriften 

naleeft en indien nodig ingrijpen bij overtredingen. Als uit onderzoek blijkt dat inderdaad niet aan 

een of meerdere normen wordt voldaan, dan zal het windpark worden stilgezet en zal de 

exploitant de geconstateerde problemen moeten oplossen voordat de windturbines weer in 

productie mogen worden genomen. De gemeente Korendijk heeft geen formele rol bij de 

behandeling van klachten over het in bedrijf zijnde Windpark, maar zal in voorkomend geval 

daarover wel worden geïnformeerd. 
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