6 juli 2017

Nieuwsbrief over Windpark Weijerswold
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag bijpraten over de stand van zaken rondom
Windpark Weijerswold. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief, maar wilt u
wel op de hoogte worden gehouden? Klik dan hier om u aan te melden. De nieuwsbrief
wordt u dan in het vervolg toegestuurd per e-mail.
Formeel besluit gemeenteraad is aanstaande
Op dinsdag 4 juli sprak de commissie over het ontwerp-bestemmingsplan voor Windpark
Weijerswold. De uitkomst hiervan is dat een ruime meerderheid van de commissie ermee
instemt dat het bestemmingsplan als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering van 11
juli gaat. In deze vergadering kan het bestemmingsplan dan formeel door de gemeenteraad
worden vastgesteld. De agenda van deze vergadering kunt u hier bekijken.
U kunt de commissievergadering van 4 juli hier nog terugkijken. Als u op agendapunt 10
klikt, kunt u de beelden afspelen.
Eerst komen enkele insprekers aan het woord, vervolgens stellen commissieleden vragen
aan de wethouder. Daarna maken de verschillende fracties hun standpunt kenbaar.
Omgevingsvergunning en vervolg
Er wordt voor dit bestemmingsplan een zogeheten coördinatieprocedure gevolgd. Dat
betekent dat het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning
tegelijkertijd ter inzage lagen.
Als de gemeenteraad op 11 juli het bestemmingsplan vaststelt, kan vanwege de
coördinatieprocedure dan ook de omgevingsvergunning worden verleend.
Deze vergunning en het bestemmingsplan liggen dan vervolgens zes weken ter inzage. In
deze periode kan er beroep tegen worden ingesteld bij de Raad van State.
Contact
We hopen u zo goed te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van
deze nieuwsbrief of over het windpark, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Dat kan het
beste door een e-mail te sturen naar info@windinweijerswold.nl
Verder staat op onze website nog meer (achtergrond)informatie.
Het staat u uiteraard vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere geïnteresseerden
in het windpark. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook via de website, klik daarvoor hier.
Met vriendelijke groet,
Namens Raedthuys Pure Energie en Windunie,
Projectleiders Pim van Bussel en Derck Truijens

