13 september 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.
Ontheffing Wet Natuurbescherming
Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Drenthe hebben besloten een ontheffing op de Wet
natuurbescherming (Wnb) te verlenen voor Windpark Weijerswold. Formeel zijn het twee
ontheffingen: één voor de twee windmolens van Windunie en één voor de twee windmolens van
Raedthuys Pure Energie. Deze ontheffingen zijn verder identiek.
Ontheffing ter inzage
De verleende ontheffing op de Wnb is voor een periode van zes weken ter inzage gelegd, vanaf 29
augustus 2017 tot en met 9 oktober 2017. Klik hier om de stukken van de ontheffing voor de
windmolens van Windunie te lezen en hier om de stukken van de ontheffing voor de windmolens van
Raedthuys te lezen. In de stukken kunt u meer lezen over de afweging die de provincie Drenthe heeft
gemaakt en waarom er is besloten een ontheffing te verlenen.
Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen ter inzage
Zoals gemeld in onze vorige nieuwsbrief, liggen het definitieve bestemmingsplan en de verleende
omgevingsvergunningen ook zes weken ter inzage. Deze periode duurt nog tot en met morgen (14
september 2017). Meer informatie over deze procedure en hoe u de bijbehorende stukken kunt
lezen, vindt u hier in de officiële publicatie van de gemeente Coevorden.
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

