Windturbines bij Loowaard.
Momenteel liggen de stukken voor de aanvraag van de vergunning voor de bouw van
deze 2 windturbines bij Loowaard ter inzage, zie hiervoor: www.lingewaard.nl/caprice
Deze windturbines worden met 240 meter de hoogste van Nederland en zullen
zorgen voor de nodige overlast in ons dorp en in onze Loowaard!
Tot en met 9 december 2020 kunnen we zienswijzen indienen over dit bouwplan.
Samen met Milieuvrienden Duiven, omwonenden bij Angeren, strijdbaar Angeren en
een aantal dorpsgenoten zijn we bezig om zienswijzen te maken.
De zienswijzen zijn bedoeld om aan B&W en de gemeenteraad van Lingewaard te
laten weten wat onze mening is over dat plan. In de hoop dat zij hun standpunt gaan
herzien en de vergunning niet gaan verlenen.
We denken dat we daar goede argumenten voor hebben: aantasting van ons leef- en
woongenot en van de Loowaard (Natura 2000 gebied).
Geven zij toch toestemming dan is de enig mogelijke volgende stap in beroep gaan
bij de Raad van State. Daarvoor is deze zienswijze ook van belang en zelfs
noodzakelijk.
De Raad van State neemt dan alleen punten in behandeling die in de zienswijze zijn
genoemd, daarom moet de zienswijze dus zo breed mogelijk zijn. Staat daar
bijvoorbeeld niets in over de natuur of over geluidoverlast dan kun je bij de Raad van
State daar ook niet over beginnen.
Indienen van een de bezwaren afdekkende zienswijze is dus belangrijk.
Zodra de Dorpsraad zienswijze klaar is dan zullen we die openbaar maken via onze
website (www.dorpsraadloo.nl) en via onze Facebook pagina. Via de Dorpsstem lukt
het niet meer om die tijdig te publiceren.
U kunt onze zienswijze ook aanvragen per email (windturbinescaprice@gmail.com).
We sturen u die dan toe zodat onze zienswijze gebruikt kan worden als basis voor
uw eigen zienswijze.
Het is ook mogelijk om onze zienswijze mede te ondertekenen, als dat uw voorkeur
heeft. Ook dan graag even een berichtje per email (windturbinescaprice@gmail.com)
zodat we dat kunnen regelen.
Uiteraard kunt u ook een zienswijze indienen los van Dorpsraad Loo en onze
zienswijze.
Het plaatsen van deze 2 gigantische windturbines heeft grote invloed op ons
woongenot en op de recreatiemogelijkheden (door o.a. geluidoverlast, slagschaduw).
Dus: laat nu van u horen vóór het te laat is!
Met vriendelijke groeten,
Dorpsraad Loo

