
Algemene verklaring van geen bedenkingen voor projecten voor de bouw van windmolens met 
een mast(as)hoogte tot en met 25 meter in het buitengebied van de gemeente Oude 
IJsselstreek 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend dat met ingang van 
02 februari 2023 tot 16 maart 2023 ter inzage ligt:  

• Algemene verklaring van geen bedenkingen voor projecten voor de bouw van windmolens 
met een mast(as)hoogte tot en met 25 meter in het buitengebied van de gemeente Oude 
IJsselstreek; 

 
 
Inhoud verklaring van geen bedenkingen voor kleinschalige windmolens 
Met het aanpassen van het Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking en het afgeven 
van een algemene verklaring van geen bedenkingen, wordt het plaatsen van kleinschalige 
windmolens binnen het bouwvlak van (agrarische) bedrijven in het buitengebied, beter gefaciliteerd. Er 
is nog steeds een uitgebreide Wabo procedure nodig om af te mogen wijken van het 
bestemmingsplan, maar hierover hoeft de raad zich niet meer uit te spreken. 
 
 
Inzage 
De algemene vvgb ligt van donderdag 02 februari 2023 tot en met woensdag 15 maart 2023 voor 
iedereen ter inzage. Wanneer u de beleidsregel in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken bij Balievergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 
292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De ontwerp beleidsregel 
is in elektronische vorm te raadplegen via https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad 
wanneer u zoekt op de naam van de beleidsregel. In het gemeentehuis kunt u de beleidsregel zowel 
in elektronische vorm als op papier bekijken.  
 
 
Zienswijzen 
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling 
zijn of haar zienswijze omtrent de beleidsregel naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan de gemeenteraad van Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het 
mondeling indienen van zienswijzen kunt u een afspraak maken via het Telefonisch Informatie 
Centrum (TIC), telefoonnummer (0315) 292 292.  
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