02 mei 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.
Datum zitting Raad van State is bekend
De drie beroepen die zijn ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende
omgevingsvergunningen voor het windpark worden op 14 juni 2018 behandeld op een zitting bij de
Raad van State (RvS). Deze openbare zitting begint om 13.00 uur in het gebouw van de RvS in Den
Haag.
De RvS geeft aan het dossier grondig te hebben bestudeerd en dat tijdens de zitting het accent er
daarom op ligt dat de betrokken partijen vragen van de staatsraden beantwoorden.
Uitspraak
De uitspraak volgt in principe binnen zes weken na de zitting. Deze termijn kan nog wel worden
verlengd door de RvS. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Bezwaren tegen ontheffing Wet natuurbescherming niet-ontvankelijk
Verder zijn er zoals eerder gemeld drie bezwaarschriften ingediend tegen de verleende ontheffing op
de Wet natuurbescherming voor het windpark. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe
hebben deze bezwaren, conform het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie, nietontvankelijk verklaard.
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

