7 augustus 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.
Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen ter inzage
Er is een volgende stap gezet voor het windpark: het definitieve bestemmingsplan en de verleende
omgevingsvergunningen zijn ter inzage gelegd.
Zoals eerder gemeld, stelde op dinsdag 11 juli de gemeenteraad van Coevorden het ontwerpbestemmingsplan voor Windpark Weijerswold vast. Hierdoor konden ook de
omgevingsvergunningen worden verleend door het college van burgemeester en wethouders (B&W).
Op 20 juli zijn deze omgevingsvergunningen formeel verleend.
Deze definitieve vergunningen en het definitieve bestemmingsplan liggen vanaf 4 augustus 2017 tot
en met 14 september 2017 ter inzage. In deze periode kan er beroep tegen worden ingesteld bij de
Raad van State (RvS). Meer informatie over de procedure en hoe u de bijbehorende stukken kunt
lezen, vindt u hier in de officiële publicatie van de gemeente Coevorden.
Aanvraag SDE+
Het is voor het windpark een belangrijke stap dat nu de definitieve vergunningen zijn verleend,
omdat wij daarmee een aanvraag kunnen doen voor de SDE+-subsidie in het najaar van 2017.
Meer informatie over de SDE+ kunt u hier lezen.
Het is dus mogelijk dat er vanwege ingestelde beroepen nog een procedure bij de RvS volgt. Als deze
procedure een voor het windpark positieve uitkomst krijgt, zou de bouw van de windmolens medio
2018 kunnen beginnen. Op basis daarvan is de verwachting dat de windmolens dan medio 2019
stroom leveren.
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,
Raedthuys Pure Energie en Windunie

