GEMEENTE

Brielle

FORMULIER INDIENEN PRINCIPEVERZOEK WINDPARK
Dit is nog geen formele aanvraag om een wijziging van het bestemmingsplan of omgevingsvergunning, maar een
verzoek om een indicatie te verkrijgen of aan het project medewerking kan worden verleend. Op basis hiervan
ontvangt u dus geen vergunning.

1. Gegevens van de aanvrager
Naam en voorletters:
Bedrijfsnaam (indien van toepassing):
Burqerservicenurnrner:"
Correspondentieadres:
Postcode:
Telefoon (overdag):
E-mail adres:

I
I

KVK nummer:"

I
I

Plaats:
Telefoon (mobiel):

(rn/v)'

2. Omschrijving van het project
Naam initiatief:
lnitiatiefnemer(s):
Voorzien ornvanq van het project in MW:
Locatie:
Visie op windontwikkeling:
Lijst met bijgevoegde bijlagen bij het principeverzoek:

-

3. Beleidskaders en randvoorwaarden milieu en landschap
Beschrijf de wijze waarop het plan past binnen de geldende beleidskaders en de
randvoorwaarden uit de haalbaarheidsvisie

4. Procesparticipatie
Beschrijf de wijze waarop de omgeving wordt betrokken in het proces van de
projectontwikkeling

5. Participatieplan
Beschrijf de wijze waarop de omgeving financieel en sociaal kan profiteren van de
projectontwikkeling

6. Wensen omgeving
Toon aan hoe met de aandachtspunten uit de omgevingsbijeenkomst is omgegaan in het
plan, en hoe hiermee wordt omgegaan in de verdere planvorming in het kader van
milieuonderzoeken en participatie

1
2
3

Doorhalen wat niet van toepassing is.
Verplicht in te vullen.
Verplicht indien de aanvraag wordt ingediend door een niet natuurlijke rechtspersoon.

Belangrijke info rm atie

•

Legeskosten: Voor het in behandeling nemen van een (informele) aanvraag bent u leges
verschuldigd. De hoogte van de legeskosten worden gebaseerd op de "Tarieventabel"
van de "Verordening op de heffing en invordering van leges". Deze zogenaamde
legesverordening kunt u terugvinden op ons internetpagina: www.brielle.nl (via Wonen en
Leven > Belastingen en heffingen > Belastingverordeningen).

•

Status aanvraag: U krijgt naar aanleiding van de aanvraag altijd schriftelijk bericht. U
ontvangt een uitnodiging van de gemeente om uw initiatief toe te lichten in een gesprek.

•

Geen besluit: De te ontvangen informatie is geen besluit in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht. Op grond van de ontvangen informatie kunt u geen bezwaar of beroep
maken. Daarvoor zult u eerst een formele aanvraag moeten indienen. Aan de uitslag van
een verzoek om vooroverleg kunnen dus geen rechten worden ontleend.

•

In te dienen gegevens: Om u van dienst te kunnen zijn is het van belang dat de gegevens
duidelijk zijn. Als gegevens niet duidelijk zijn kan vertraging in het behandelproces
ontstaan, omdat wij geen oordeel kunnen geven.
•
•
•

Dit volledige ingevulde en ondertekende aanvraagformulier in enkelvoud in de
onderstaande bijlagen
Voldoende ondersteunend kaartmateriaal voor het aantonen van de milieutechnische
haalbaarheid
Een situatietekening schaal 1 :500 of 1 :1000 met daarop aangegeven:
• De locaties van de turbines
• Kadastrale gegevens van de percelen
• Afmetingen van de turbines
• Noordpijl

Ondertekening
Datum:
Handtekening aanvrager:

Het is mogelijk om uw verzoek zowel op papier als digitaal in te dienen.
Uw (digitale) principeverzoek met digitale bestanden kunt u mailen naar
grondgebied.wabo@brielle.nl
Uw schriftelijke verzoek om vooroverleg kunt u zenden aan:
Gemeente Brielle
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 101
3230 AC SRI ELLE
of afgeven aan de balie van de afdeling RO, kamer 0.26 van het stadskantoor aan de
Slagveld 36 te Brielle.
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