gemeente
Cromstrijen
Investment Engineering
De heer L. Schürmann
Woudenbergseweg 19C-12
3707 HW ZEIST

Datum

Verzonden

3 mei 2016

Kenmerk

Behandeld door

Z.00573/UIT .03185

M.C.L. van der Venne

Bijlage

i.vandervenne@cromstrijen.nl

09 MEI 2016
Uw brief van

Uw kenmerk

13 april 2016

0886471064

Onderwerp
(Her)Ontwikkeling en uitbreiding Windmolenpark Westerse Polder

Geachte heer Schürmann,
Per brief van 13 april 2016 deed u ons een tweetal verzoeken met betrekking tot uw voornemen om
de 7 windturbines in het bestaande Windpark Westerse polder te vervangen voor 5 moderne
windturbines.
U verzocht ons op basis van de aanmeldingsnotitie te besluiten dat een MER niet noodzakelijk is
voor realisatie van het windpark. Wij besloten overeenkomstig uw verzoek en sturen u ons
gemotiveerde besluit daarover afzonderlijk toe.
Daarnaast verzoekt u ons medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van het
windenergieplan middels een omgevingsvergunning voor de activiteiten 'bouwen ' en 'handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening '. Hoewel dit in overleg anders kan zijn , bent u feitelijk vrij in uw
keuze voor de te doorlopen procedure. Wij kunnen ons vinden in uw argumenten voor het aanvragen
van een omgevingsvergunning in plaats van een procedure tot herziening van het bestemmingsplan .
Wij zijn voornemens medewerking te verlenen aan uw aanvraag, in lijn met het raadsbesluit van
24 september 2013. Wij merken hier wel bij op dat wij ons, conform artikel 11.1 uit de gesloten
overeenkomst, het recht voor behouden anders te handelen conform onze publ iekrechtelijke
verantwoordel ijkheid.
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Tevens zullen wij in overleg met u bezien in hoeverre het mogelijk c.q. wenselijk is de door u
gewenste bandbreedtes op te nemen in het vergunningtraject. Volledigheidshalve merken wij op dat
wij de raad informeren over deze bandbreedtes en de daarmee gepaard gaande mogelijke maximale
hoogte van de windturbines . Het is mogelijk dat wij vanuit de raad hierover vragen en/of
opmerkingen ontvangen die wij dienen te betrekken in het vergunningtraject.
Voor nadere informatie over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw M.C.L. van der Venne
van sector Ruimte en Cultuur, taakveld Ruimtelijke Ontwikkeling. Haar bereikbaarheidsgegevens
vindt u bovenaan deze brief.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders
de secretaris,

