
RECTIFICATIE - Coördinatieregeling tbv

realisatie windmolens op

bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk

Rectificatie

In de bekendmaking van 15 januari jl. is abusievelijk niet vermeld dat de vergunning gebiedsbescherming

Wet natuurbescherming en de ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming in de

coördinatieregeling zijn opgenomen. Met deze hernieuwde bekendmaking wordt deze omissie hersteld.

Coördinatieregeling

Op 19 september heeft de gemeenteraad besloten om de coördinatieregeling (art. 3.30 Wro) toe te

passen voor de realisatie van 3 windmolens op bedrijventerrein Lorentz. De regeling maakt het mogelijk

de procedure en besluitvorming voor:

 

1. het bestemmingsplan Lorentz - Partiële herziening windmolens,

2. de omgevingsvergunning Lorentzhaven windmolens, Lorentzstraat 5-01 en Lorentzdijk 5 en 25,

3. de vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming

4. de ontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming;

gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren.

 

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Lorentz - Partiële herziening windmolens maakt de bouw van drie

windturbines aan de kust van het Veluwemeer op bedrijventerrein Lorentz mogelijk. Twee windmolens

worden gesitueerd aan de Lorentzdijk en één windmolen aan de Marie Curiestraat achter de RWZI

(rioolzuiveringsinstallatie).

Ontwerpomgevingsvergunning bouwen en milieu

De ontwerpomgevingsvergunning Lorentzhaven windmolens, Lorentzstraat 5-01 en Lorentzdijk 5 en

25 maakt de bouw van drie windturbines en het oprichten van de inrichting op bedrijventerrein Lorentz

mogelijk.

Ontwerpvergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming

De ontwerpvergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming beoordeelt de mogelijke negatieve

effecten van het plaatsen van windmolens op Lorentz te Harderwijk op nabijgelegen Natura2000

gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied is Veluwerandmeren, dat op ca 100 meter is gelegen

van de dichtstbijzijnde windturbine. Op ca. 2,5 km is Natura2000 gebied de Veluwe gelegen. Beoordeeld

zijn de mogelijk negatieve effecten op die soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, waarvoor specifieke

doelen zijn opgenomen in het beheerplan voor de Veluwerandmeren en de Veluwe. Uit de beoordeling

blijkt dat er geen negatieve effecten zijn te verwachten en dat er geen specifieke maatregelen opgenomen

hoeven te worden in de vergunning.

Ontwerpontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming

De ontwerpontheffing soortenbescherming Wet natuurbescherming beoordeelt de mogelijk negatieve

effecten van het plaatsen van windmolens op Lorentz te Harderwijk op de beschermde soorten conform

de Wet natuurbescherming. Omdat windmolens vooral mogelijke negatieve effecten hebben op vogels

en vleermuizen, zijn deze ten behoeve van de ontheffingsaanvraag intensief onderzocht. Uit de

beoordeling blijkt dat er mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn op de gunstige staat van
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instandhouding van de rosse vleermuis en de ruige dwergvleermuis. Negatieve effecten op andere

soorten zijn niet te verwachten. In de ontheffing is een stilstandvoorziening opgenomen, die moet

voorkomen dat vleermuizen slachtoffer worden van een aanvaring met een van de windturbines.

Inzien en zienswijzen

Voornoemde stukken liggen met ingang van 23 januari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage

in de stadswinkel van het stadhuis. Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

(planidn: NL.IMRO.0243.BP00253-0001). (bronbestanden:

https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00253-/NL.IMRO.0243.BP00253-0001)

of op de website van de gemeente Harderwijk onder www.harderwijk.nl/plannenlorentz.

 

Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan, de

ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming en/of de

ontwerpontheffing Wet natuurbescherming schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de

gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze

kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. W. van Santen, tel. 411911.
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