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Afdeling : S/WON/ERM 
Onderwerp : Indienen zienswijzen NRD Windpark Horst en Telgt,(22e0001159) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. In te stemmen met het indienen van zienswijzen (e220021853) op de concept-notitie 

reikwijdte detailniveau Windpark Horst en Telgt, met toevoeging van een verwijzing naar 
de ambitie van het nieuwe college om een nieuw Ecopark voor bedrijven te realiseren in 
de directe omgeving van de A28; 
2. In te stemmen met het versturen van de brief (e220022575) met aandachtspunten 
windpark Horst en Telgt. 
3. De raad voor te stellen een conform beslispunt 1 aangepaste zienswijze in te dienen 
op de concept-notitie reikwijdte detailniveau bij het bevoegd gezag. 
4. De raad kennis te laten nemen van de brief (e220022575) met aandachtspunten 
windpark Horst en Telgt. 

Besluitdatum : 13/06/2022 
 
 
Afdeling : S/WON/ERM 
Onderwerp : Intentieverklaring windpark,(22e0001155) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. In te stemmen met de concept-intentieverklaring windpark Horst en Telgt 

(e220021897) met toevoeging van een verwijzing naar de ambitie van het nieuwe college 
om een nieuw Ecopark voor bedrijven te realiseren in de directe omgeving van de A28; 
2. De portefeuillehouder ruimtelijke ordening te machtigen tot het aanbrengen van 
ondergeschikte wijzigingen in de concept-intentieverklaring en de bijbehorende bijlagen. 
3. De burgemeester machtigt de portefeuillehouder namens de gemeente de 
intentieverklaring te ondertekenen. 
4. De raad te informeren met een informatiememo betreffende de intentieovereenkomst. 

Besluitdatum : 13/06/2022 
 
 
Afdeling : S/WON/ERM 
Onderwerp : Voortgang Woningbouwplannen en windpark Horst en Telgt,(22e0001172) 
Openbaar : ja 
Besluitsoort : College 
Besluit : 1. Voor de diverse initiatieven de volgende prioritering vast te stellen: 

    1.Bestemmingsplan Strand Horst; 
    2.a.  Ecopark bedrijven nabij A28; 
       b.  Windpark Horst & Telgt; 
       c.  Buitenbrinkweg 81; 
    3. Initiatieven die reeds in behandeling zijn genomen, maar waarvoor nog geen 
anterieure overeenkomst is gesloten; 
     4. Nieuwe initiatieven. 
2. In te stemmen met het versturen van de conform beslispunt 1 aangepaste brief 
(e210049994) met voorwaarden aan nieuwe en ingediende initiatieven nabij en in het 
zoekgebied Windpark Horst en Telgt. 
3. In te stemmen met het versturen van de conform beslispunt 1 aangepaste brief 
(e220001608) aan Prowind met betrekking tot het informeren over de 
wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan Strand Horst. 
4. Kennis te nemen van de verstuurde brieven aan Prowind (e210047964) en 
Buitenbrinkweg 81(e210049964). 

Besluitdatum : 13/06/2022 
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