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Geachte heer/mevrouw,
Op 27 juni 2018 ontvingen wij van u een mail met daarin een verzoek om mee te denken
en te praten over jullie plan voor het plaatsen van twee windturbines nabij knooppunt
Buren (projectnaam ‘Wind voor Buren’). Tijdens onze vergadering van 18 september
2018 heeft u dit verzoek mondeling aan ons toegelicht. Ook hebben wij u mondeling
geinformeerd over uw standpunt. U heeft aangegeven prijs te stellen op een schriftelijke
reactie. In deze brief willen wij u op de hoogte brengen van ons standpunt ten aanzien
van uw verzoek.
Onafhankelijkheid
In een vroegtijdig stadium is door ons als college met u als initiatiefnemers gesproken. U
heeft toentertijd aangegeven nog geen concrete aanvraag in te willen dienen omdat u
eerst zelf het gesprek met de omgeving aan wilde gaan in een participatietraject.
Afhankelijk van de uitkomsten van dit traject zou u kijken of en welke aanvraag u
uiteindelijk in zouden dienen.
Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder. U bent aan de slag gegaan met uw eigen
participatietraject. Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken
gevoerd. Voor en tegenstanders hebben hun stellingen betrokken. De voorstanders
geven aan dat iedereen mee mag denken en praten over de plannen. Tegenstanders
geven aan dat ze, los van welke participatie dan ook, gewoon niet willen dat de
windmolens er komen. En daar waar er sprake is van participatie, het in hun ogen, vooral
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gaat om financiële participatie en niet om het meepraten over het of, het waar en de
hoogte.
Binnen dit spanningsveld vinden wij het als college, dat uiteindelijk ook een besluit moet
nemen over de plannen, in deze fase van het proces niet gepast om een actieve, dan
wel faciliterende rol, te vervullen in dit participatieproces.
Afstemming gemeente Borne
Wij hebben ons standpunt gedeeld met de gemeente Borne. Bij een principeverzoek of
aanvraag om omgevingsvergunning zullen wij als buurgemeenten nauw met elkaar gaan
samenwerken om alle belangen te kunnen afwegen.
Principeverzoek
In uw verzoek vraagt u om meerdere antwoorden en standpunten van ons als bevoegd
gezag. Wij raden u daarom aan om een principeverzoek bij ons in te dienen. Aan de
hand van dit principeverzoek kunnen wij de gemeenteraad vragen of zij het plaatsen van
twee windturbines nabij knooppunt Buren wel of niet ruimtelijk aanvaardbaar vinden,
eventueel door het stellen van voorwaarden. Daarna kunnen wij als college een
principestandpunt innnemen.
Vragen
Als u vragen hebt over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer G.R.F. ter
Braak van de afdeling Leefomgeving, team Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving.
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