12 maart 2018

Nieuwsbrief over Windpark Weijerswold
Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over de stand van zaken rond 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.
SDE+-subsidie is verleend
Het is enige tijd geleden sinds onze vorige nieuwsbrief. Recent is een belangrijke stap gezet, want de
SDE+-subsidie die wij hebben aangevraagd, is verleend door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). Daarmee is een stevig financieel fundament gelegd onder de windmolens.
De SDE+ is een subsidie ter stimulering van opwek van duurzame energie (wind, zon, biomassa,
water, geothermie). De Nederlandse overheid verstrekt deze subsidie via de RVO. De subsidie
vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde
energie, omdat de kostprijs van de duurzame energie hoger is dan die van energie uit fossiele
brandstoffen. De subsidie wordt verleend voor een periode van 15 jaar en vormt daarmee een goede
basis voor een gezonde exploitatie van de windmolens. Meer informatie over de SDE+ leest u hier.
Datum zitting Raad van State nog niet bekend
Zoals eerder gemeld zijn er drie beroepen ingesteld bij de Raad van State (RvS) tegen het
vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen voor het windpark. Deze
beroepen worden behandeld op een zitting bij de RvS, maar de datum hiervoor is nog niet bekend.
Naar verwachting vindt de zitting vlak voor de zomer plaats. Zodra daar meer duidelijkheid over is,
laten we dat uiteraard weten.
Bezwaar tegen ontheffing Wet natuurbescherming
Verder zijn er zoals ook eerder gemeld drie bezwaarschriften ingediend tegen de verleende
ontheffing op de Wet natuurbescherming voor het windpark. De provincie stelde in reactie hierop
een verweerschrift op en organiseerde een hoorzitting. De volgende stap is nu dat de onafhankelijke
bezwarencommissie van de provincie Drenthe hierover een advies uitbrengt. De provincie doet
uiteindelijk uitspraak op basis van het advies van de bezwarencommissie.
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

