17 april 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.
Beroep tegen ontheffing Wet natuurbescherming ongegrond
Op 10 april 2019 heeft de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan over het beroep dat is
ingesteld tegen de ontheffing op de Wet natuurbescherming voor Windpark Weijerswold. De
rechtbank verklaart het ingediende beroep ongegrond.
Eerdere bezwaren tegen deze ontheffing werden door Gedeputeerde Staten van Drenthe nietontvankelijk verklaard, op advies van de onafhankelijke bezwarencommissie. Met deze uitspraak van
10 april bevestigt de rechtbank dit besluit.
De indieners van het beroep hebben zes weken de tijd om bij de Raad van State in hoger beroep te
gaan tegen deze uitspraak.
Informatieavond in voorbereiding
Met deze uitspraak van de rechtbank is een belangrijke stap gezet. De ontheffing op de Wet
natuurbescherming is nog niet onherroepelijk vanwege het hoger beroep dat mogelijk is, maar dit is
hiermee wel een stap dichterbij gekomen. Eerder werden het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunningen voor het windpark al wel onherroepelijk, nadat de Raad van State in de
uitspraak van 19 september 2018 de beroepen daartegen ongegrond verklaarde.
Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen voor de bouw van het windpark. Ook bereiden we
een informatieavond voor om omwonenden te informeren over de vorderingen. Omwonenden
krijgen daarvoor nog een uitnodiging.
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

