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Onderwerp Voorbereidingsbesluit windmolenpark
Lienden

Geacht raadslid,

Voorstel
1. een voorbereidingsbesluit te nemen conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke

ordening voor de gronden ten behoeve van het windmolenpark te Lienden zoals
aangegeven op de kaart (NL.lMRO.0214.BUIVB20100001-vi01) die deel uitmaakt van dit
besluit. .

2. Het besluit in werking te laten treden daags na datum van publicatie, zijnde 14 april
2011.

Inleiding
Op 2 november 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de ingediende
bezwaren tegen het besluit tot verlenen van de vrijstelling en de bouwvergunning 1" fase, ongegrond
te verklaren. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. Om de beroepsprocedure te kunnen afwikkelen is,
als juridische basis, een geldend voorbereidingsbesluit voor het desbetreffende gebied, noodzakelijk.
Hierbij stellen wij uw raad voor om dit voorbereidingsbesluit te nemen.

Doel I meetbaar effect
Op basis van een geldend voorbereidingsbes/uit de beroepsprocedure te kunnen afwikkelen.

Argumenten
1. Een geldig voorbereidingsbesluit is nodig om de beroepsprocedure te kunnen afwikkelen.

Door het nemen van dit voorbereidingsbesluit voorziet de raad in de juridische basis om de
de procedure te kunnen afwikkelen.

Kanttekeningen

Financiën
Er bestaat een substantieel financieel risico.
Indien de raad niet besluit tot het nemen van dit voorbereidingsbesluit is het aannemelijk dat de
gemeente door de initiatiefnemer (NUON) aansprakelijk zal worden gesteld.
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Besluit gemeenteraad:
Stemverklaring Tinga.
In meerderheid aangenomen (tegen stemmen de WD, m.u,v. Van der Linde, en BOE; de overige fracties stemmen voor).

, griffier
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Uitvoering
Planning
Zie hieronder bij onderdeel communicatie.

Communicatie
Het Voorbereidingsbesluit en de inwerkingtreding ervan worden gepubliceerd in de Zakengids
en de Staatscourant van 13 april 2011. Tevens wordt het voórbereidingsbesluit en
bijbehorende stukken raadpleegbaar gemaakt op de gemeentelijke website en
ruimtelijkeplannen.nl.

Evaluatie
Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar en beroep open.

.Burgerparticipatie
Het voorbereidingsbesluit en de inwerkingtreding ervan worden gepubliceerd in de Zakengids en de
Staatscouran.l. Tevens wordt het voorbereidingsbesluit en bijbehorende stukken raadpleegbaar
gemaakt op de gemeentelijke website en ruimtelijkeplannen.nl. Gelet op het technische karakter van
dit voorstel is burgerparticipatie niet aan de orde.

Deregulering
Het voorstel ziet toe op het juist toepassen van bestaande regels. Er worden geen nieuwe regels
gecreêerd.

Achtergrondinformatie
• Publicatietekst

Burgemeester en wethouders van Buren,
de secretaris, de burgemeester,
mr. R.P. van der Starre drs. K.C. Tammes

Bijlagen:
- raadsbesluit
- kaart besluitgebied
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Onderwerp Voorbereidingsbesluit
Windmolenpark Lienden

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2011;

besluit:

1. een voorbereidingsbesluit te nemen conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening voor
de gronden ten behoeve van het windmolenpark te Lienden zoals aangegeven op de kaart die
deel uitmaakt van dit besluit.

2. Het besluit in werking te laten treden daags na datum van publicatie, zijnde 14 april 2011

Vastgesteld in de openbare
vergadering van 12 april 2011
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