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Datum verleende ontheffing
7 oktober 2019

Zaaknummer verleende ontheffing
2018-012088

Locatie
Zutphen

Activiteit
Bouw en gebruik van drie windturbines

Geacht College,
Op 23 december 2019 hebben wij uw aanvraag om bovenstaande ontheffing te wijzigen ontvangen.
Besluit
Wij verlenen u deze ontheffing.
U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die
een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.
De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit
De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven
in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering
voorkomen.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het
Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de
hand. We kunnen u dan sneller helpen.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Hans Boerdam
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzage stukken:
03181274, 03135181
Bijlage
Bijlage 1 - Toelichting en voorschriften

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw
bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op
www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99.
Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie
www.rechtspraak.nl.
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BIJLAGE 1

1

Aanvraag en procesverloop

Voor ontheffingsprocedures op grond van de Wet natuurbescherming gelden beleidsregels waarin
staat dat voor dergelijke procedures de openbare uniforme voorbereidingsprocedure, zoals
neergelegd in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), van toepassing is. Hiervan kan
worden afgeweken in het geval het om een wijzigingsaanvraag gaat die van ondergeschikt belang is.
Daarom nemen wij direct een besluit.

2

Beoordeling

Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging
Dit betekent dat bovenstaande ontheffing verandert. De tenaamstelling van de ontheffing komt op
naam van beide initiatiefnemers te staan: IJsselwind B.V. en het College van Dijkgraaf en
Heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.
De overige voorschriften van bovenstaande ontheffing blijven gelden.

3

Motivering

Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de aangeleverde informatie.
het door beide initiatiefnemers ondertekende wijzigingsverzoek.

4

Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:
Wet natuurbescherming
Vogelrichtlijnsoorten
artikel 3.3, lid 1 en 4
artikel 3.4, lid 2 (middel)
Habitatrichtlijnsoorten / Verdrag van Bern soorten / Verdrag van Bonn soorten
artikel 3.8, lid 1 en lid 5
artikel 3.9, lid 2 (middel)
Overige soorten
artikel 3.10, lid 2 (middel)
Beleidsregels procedure besluitvorming Wet natuurbescherming Gelderland

