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Ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten/vervangen van een
windmolen op een perceel westelijk van de Overijsselsestraat ten zuiden van
Reduzum
Van donderdag 4 januari 2018 tot en met woensdag 14 februari 2018 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het oprichten/vervangen
van een windmolen op een perceel westelijk van de Overijsselsestraat ten zuiden van Reduzum met
bijbehorende stukken ter inzage.
Ontwikkeling
De aanvraag voorziet in het vervangen van de bestaande windturbine met een masthoogte van 36
meter door een nieuwe turbine met een masthoogte van 55 meter. De locatie is identiek aan de huidige
locatie van de molen. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan Buitengebied
2008 omdat ter plekke alleen een windmolen mag worden geplaatst met maximaal de huidige masten tiphoogte. De aanvraag heeft alleen betrekking op ‘afwijken bestemmingsplan’ en niet op het aspect
‘bouwen’. De aanvraag omgevingsvergunning ‘bouwen’ zal later worden ingediend.
Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:
*
*

in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure
via https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen.

Reageren
In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het
plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het
wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het college van burgemeester en wethouders dan
nog meenemen in de afweging van het definitieve besluit.
schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van burgemeester
*
en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Vermeld in uw brief:
ontwerp-omgevingsvergunning windmolen Reduzum
waarom u een zienswijze indient
de datum
uw naam en adres
uw handtekening
*

1

mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30–17.00 uur).
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