7 maart 2019

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.
Uitspraak over ontheffing Wet natuurbescherming uitgesteld
Op 16 januari 2019 behandelde de rechtbank Noord-Nederland het beroep dat is ingesteld tegen de
ontheffing op de Wet natuurbescherming voor Windpark Weijerswold. Tijdens deze zitting zei de
rechtbank dat er binnen zes weken een uitspraak zou zijn, maar onlangs meldde de rechtbank dat
het niet lukt om dat binnen deze termijn te doen. Daarom is deze termijn verlengd met wederom zes
weken.
Voorbereidingen op de bouw
Op dit moment zijn we bezig met enkele voorbereidingen op de bouw.
Om de windmolens te kunnen bouwen, is er onder andere veel transport nodig. Er moet bijvoorbeeld
grond en beton worden aan- en afgevoerd, en er zijn grote transporten nodig om de onderdelen van
de windmolens op hun plek te krijgen. Een belangrijk onderdeel van onze voorbereidingen is daarom
ook het zoeken van geschikte routes voor dit bouwverkeer. Daarbij hebben we oog voor het
beperken en bij voorkeur voorkomen van hinder voor de omgeving. Als er meer duidelijkheid is over
hoe de bouwroute kan verlopen, zullen we u daarover informeren.
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

