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1. Samenvatting
Op 31 oktober 2017 heeft de raad de motie windturbine (1995737) unaniem aangenomen.
Het college reageert in deze brief op de motie, informeert de raad over het ingediende
handhavingsverzoek aan Rijkswaterstaat en geeft de stand van zaken over de overige lopende
acties rond dit dossier.
2. Motie windturbine
De raad verzoekt het college:
-

om uit te zoeken of de omgevingsvergunning had mogen worden verleend aangezien nog
niet aan alle vereisten is voldaan en er bij de gemeente Den Haag op aan te dringen de
gehele vergunningenprocedure nog eens zorgvuldig na te lopen en daarbij de Handboek
Risicozonering Windturbines (2013) te betrekken.

-

passende acties te ondernemen wat het ontbreken van de vergunning betekent voor de
doorlopen procedures bij de gemeente Den Haag, de ingediende beroepen bij de Raad
van State en het nu draaien van de windturbine zonder vergunning.

-

als gemeente bezwaar te maken tegen de afgifte van een vergunning door Rijkswaterstaat
en de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg te faciliteren om ook bezwaar
te maken.

-

bij het indienen van het bezwaar een schorsende werking te vragen zodat zolang er geen
vergunning is verleend de molen niet mag draaien.

In reactie op deze motie bericht het college de raad als volgt.
3. Procedure omgevingsvergunning
De procedure voor de omgevingsvergunning is geregeld in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). De vergunning van Rijkswaterstaat (RWS) op grond van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken is daarin niet als vereiste opgenomen voor het verlenen van de

Pagina

2/3

omgevingsvergunning. Beide procedures staan dus los van elkaar en Den Haag mocht de
omgevingsvergunning verlenen. De vergunning van RWS is geen vereiste voor het kunnen
verlenen van de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is conform de wettelijke
bepalingen verleend, hetgeen is bevestigd door de uitspraak van de Raad van State (RvS). De
omgevingsvergunning is onherroepelijk omdat de procedure geheel is doorlopen tot en met hoger
beroep bij het hoogste rechtscollege, de RvS. Het ontbreken van de vergunning van RWS heeft
dus ook daarom geen betekenis voor de geldigheid van de omgevingsvergunning.
Uit de stukken die deel uitmaken van de omgevingsvergunning blijkt dat het Handboek
Risicozonering Windturbines (2013) bij de procedure is betrokken. Daarbij is de veiligheid voor
omwonenden beschouwd. De RvS heeft geen aanleiding gevonden om te twijfelen aan de juistheid
van deze veiligheidsbeoordeling in het kader van de omgevingsvergunning. Uit de stukken blijkt dat
de aanvrager van de windturbine, De Wolff, ook bij RWS gecheckt heeft dat voldaan is aan de
veiligheidsafstanden tot de rijksweg (ingevolge de Wet beheer rijkswaterstaatswerken). Nu is
gebleken dat RWS bij die check kennelijk heeft verzuimd na te gaan of De Wolff, onverlet het
voldoen aan die afstanden, nog wel een vergunning bij RWS moest aanvragen.
4. Procedure vergunning RWS
De windturbine draait naar nu blijkt zonder de vereiste vergunning van RWS op grond van de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken. In afwachting van de aanvraag heeft RWS aangegeven dat er
vanuit deze wet geen noodzaak is om de turbine stil te zetten, omdat RWS vergunningverlening
mogelijk acht. Uit info van RWS blijkt dat De Wolff de aanvraag omstreeks 1 oktober 2017 heeft
ingediend. RWS beoordeelt de aanvraag op juistheid en compleetheid en verwacht de
ontwerpvergunning begin 2018 te kunnen publiceren, waarna de zienswijzeperiode van 6 weken
zal ingaan. De gemeente zal de betrokkenen (omwonenden) attenderen op de terinzagelegging
van de ontwerpvergunning.
Juridische acties tegen het zonder vergunning van RWS in werking hebben van de windturbine en
tegen de afgifte van die vergunning zijn alleen mogelijk door belanghebbenden. Het moet dan gaan
om een partij die een rechtstreeks belang heeft bij het doelmatig en veilig gebruik van de rijksweg.
Dat is namelijk het expliciete en uitsluitende belang dat de Wet beheer rijkswaterstaatswerken
beoogt te beschermen. Het college heeft besloten een verzoek tot handhaving bij RWS in te
dienen (bijgevoegd 2000256) wegens het zonder vergunning van RWS in werking hebben van de
windturbine. Mede afhankelijk van de reactie hierop van RWS wil het college het indienen van een
zienswijze tegen de ontwerpvergunning en het na verlening van die vergunning instellen van
beroep bij de bestuursrechter respectievelijk het indienen van een schorsingsverzoek bij de
voorzieningenrechter afwegen.
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5. Stand van zaken overige lopende acties
Naar aanleiding van geluidklachten heeft de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) een
gespecialiseerd bureau ingeschakeld om te meten of aan de wettelijke jaargemiddelde
geluidsnormen wordt voldaan. De meting kon tot nu toe nog niet uitgevoerd worden, omdat de
omstandigheden waaronder gemeten mag worden zich nog niet hebben voorgedaan. Zodra sprake
is van een juiste windkracht en richting zal de meting worden uitgevoerd. Ook zal gedurende drie
maanden een continu geluidmeetsysteem worden aangebracht op het dak van een woning,
waarschijnlijk aan de Broekweg te Leidschendam.
Daarnaast heeft de ODH sinds begin augustus jl. een speciale app ter beschikking gesteld aan alle
personen die in eerdere fase een klacht over de windturbine indienden. Via deze app kunnen deze
omwonenden real-time via internet hun klachten over de windturbine melden. Van de omwonenden
aan wie de app ter beschikking is gesteld, heeft 10% klachten ingediend. Andere kanalen voor het
indienen van klachten over de windturbine worden niet meer gebruikt sinds de app operationeel is.
Tevens heeft de ODH 24 bewoners (verspreid over de Zeeheldenwijk, de Vlietzone en een ruime
afstand van de windturbine) de mogelijkheid gegeven de wachtdienst van de ODH op te roepen als
de windturbine meer dan gemiddeld te horen is en de bewoners zich daardoor gehinderd voelen.
De ODH vormt zich, door constateringen bij en in woningen, de komende maanden een beeld van
wat op die momenten bij en in de woningen te horen is.
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