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DATUM 26 mei 2015 TEAM SRO/MEC 
NUMMER 8150FE38/PS2015RGW06 REFERENTIE Dorien van Cooten en Henk de Vries 
UW BRIEF 
VAN 

19 januari 2015 DOORKIESNU
MMER 

030-2583535  

UW 
NUMMER 

 E-MAILADRES dorien.van.cooten@provincie-utrecht.nl 

BIJLAGE 1 ONDERWERP Beslissing op bezwaar afwijzing aan-
vraag vaststelling inpassingsplan wind-
park Lage Weide, gemeente Utrecht.  

 

 

 

Besluit van provinciale staten van Utrecht d.d. 26 mei 2015, nr. 8150FE38/PS2015RGW06 op het 

bezwaarschrift van Weidewind B.V. te Utrecht tegen de afwijzing van haar aanvraag een inpassingsplan 

ten behoeve van de realisering van een windpark van 6 windturbines op industrieterrein Lage Weide in 

de gemeente Utrecht. 

 

 

I Beslissing 

In onze vergadering van 26 mei 2015 hebben wij besloten uw bezwaren d.d. 19 januari 2015, ingekomen bij de 

provincie op 20 januari 2015 en geregistreerd onder nummer 8115B71E ongegrond te verklaren. 

 

 

II Motivering beslissing 

Voor de overwegingen die tot onze beslissing hebben geleid, verwijzen wij, met toepassing van artikel 3:49 van 

de Algemene wet bestuursrecht, naar het bijgevoegde advies d.d. 10 april 2015, nr. 814F75C2, van de Awb 

adviescommissie van PS en GS. Wij zijn van mening dat het aan het advies ten grondslag liggende onderzoek 

van de bezwaren op een zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden en stemmen in met het advies. De 

overwegingen uit het advies moeten als de onze worden beschouwd.  

 

 

III Beroep 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking tegen dit besluit beroep in stellen 

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag. 

 

Voor het in behandeling nemen van het beroep is een griffierecht verschuldigd. 

 

Indien beroep is ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijk maatregelen 

nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden 

gedaan bij de Voorzitter van de ABRvS. Voor het in behandeling nemen van het verzoek om een voorlopige 

voorziening is ook een griffierecht verschuldigd. 
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IV Afschrift 

Een afschrift van dit besluit met het bijbehorende advies van de Awb adviescommissie van PS en GS wordt 

gezonden aan: 

 de raad van de gemeente Utrecht, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht; 

 de voorzitter en leden van de Awb adviescommissie van PS en GS. 

 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht, 

 

 

 

Voorzitter,  

 

 

 

Griffier,  


