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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-651444717 (DOS-2012-
0006876)

Onderwerp

Beantwoording brieven van Stichting Windmolens N57 Nee! en omwonenden locatie F
 

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan de Stichting Windmolens N57 Nee! waarmee uitvoering wordt

gegeven aan het verzoek van de Commissie Ruimte en Leefomgeving om zowel de brief van

de stichting aan Provinciale Staten als aan Gedeputeerde Staten af te handelen;

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarmee GS PS informeert over de

beantwoording van de brief aan de Stichting Windmolens N57 Nee!;

3. Vast te stellen de Publiekssamenvatting over de beantwoording van de brieven van de

Stichting Windmolens N57 Nee!

Besluit GS
Conform advies vastgesteld
 

Bijlagen
Brieven namens de Stichting Windmolens N57 Nee!en omwonenden locatie F.pdf
Brief GS aan Stichting Windmolens N57 Nee!.docx
GS brief- Beantwoording brieven namens Stichting Windmolens N57 Nee! en omwonenden
locatie F.docx

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 juni 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

De Stichting Windmolens N57 Nee! heeft eind maart brieven gestuurd aan zowel Provinciale

Staten (PS) als Gedeputeerde Staten (GS). De Commissie Ruimte en Leefomgeving heeft in haar

vergadering van 16 mei de brief ter afhandeling doorgeleid aan GS. GS geeft in de brief van GS

aan de Stichting Windmolens N57 Nee! een reactie op beide brieven.

Door de brief in afschrift aan PS te sturen wordt PS geïnformeerd over de afhandeling van de

brief, zoals de Commissie Ruimte en Leefomgeving op 16 mei heeft gevraagd.

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.

 

Juridisch kader

Leden van de Commissie Ruimte en Leefomgeving hebben GS gevraagd de brief die de Stichting

aan hen gericht heeft, af te handelen. Met beantwoording van deze brief geeft GS uitvoering aan

dit verzoek. Verder heeft GS zelf ook een gelijkluidende brief ontvangen van de stichting.

 

2 Proces

 

Besluitvorming over windlocatie N57 Entree Zuid als onderdeel van de partiële herziening VRM

Windenergie is door Provinciale Staten in de vergadering van 20 december jl. door middel van

een amendement uitgesteld. Hierdoor is het mogelijk om later in 2018 deze locatie of een

alternatieve locatie alsnog op te nemen in de VRM.

 

3 Communicatiestrategie

 

Brief wordt verstuurd aan de Stichting Windmolens N57 Nee! en aan PS. Ook andere

belanghebbenden kunnen hierdoor kennis nemen van de inhoud van de brief.

 


