25 juni 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.
Zitting bij Raad van State en uitspraak
Op 14 juni 2018 was de zitting bij de Raad van State (RvS) vanwege de drie beroepen die zijn
ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen voor
het windpark. Alle partijen zijn tijdens de zitting aan het woord gekomen en hebben vragen van de
staatsraden beantwoord.
De uitspraak van de RvS volgt in principe binnen zes weken, maar tijdens de zitting is al aangegeven
dat dit waarschijnlijk wordt uitgesteld. Dat heeft onder andere te maken met de zomerperiode die
aanstaande is. Het is onbekend wanneer exact uitspraak wordt gedaan. Als daar meer over bekend is,
melden we dat via deze nieuwsbrief en onze website.
Wij verwachten zelf ook dat er in zomerperiode weinig tot geen ontwikkelingen zijn rondom het
windpark en dat er dus ook geen informatie is om te delen via de nieuwsbrief in deze periode.
Mochten er toch ontwikkelingen zijn, dan melden wij dat uiteraard.
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

