
 

 
 
 
 
 
Publieke Mededeling 
 
Over de vergunningen van een windmolen voor de juwi Energieprojekte GmbH in 
55286 Wörrstadt, Energieallee 1, referentienummer: 313.0020/13/1.6.2-313-hdoum 
 
 
Op basis van § 10 al. 7 en 8 van het Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) van 17.05.2013 (BGBl.I 
p. 1275) in samenhang met §21a van de Negende Verordening betreffende de uitvoering van het Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Verordening betreffende de vergunningsprocedure -9 BlmSchV-) van 29.05.1992 
(BGBl. I p. 1001) alsook  §9 al. 2 van de Duitse wet aangaande milieueffectbeoordeling (UPVG) in de 
versie van 24.02.2010 (BGBl. I p. 94), in de op het betrokken tijdstip geldende versies, wordt hiermee het 
volgende publiek meegedeeld: 
 
I  Dispositief (dictum) 
 
Op basis van §§ 4, 6 en 10 van het Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in samenhang met de 
§§ 1 en 2 al. 1 nr. 1 van de Verordening betreffende vergunningvereiste installaties (4e BImSchV) alsook 
nr. 1.6.2, procedure V Bijlage 1 van deze verordening, verleen ik 
 
juwi Energieprojekte GmbH  
Energieallee 1, 55286 Wörrstadt 
 
op hun aanvraag van 09.09.2013 de vergunning voor de bouw en exploitatie van een installaties voor de 
winning van windenergie (windmolen), met een totale hoogte van meer dan 50 m op het terrein van wind-
concentratiezones (Wind-Konzentrationszonen) Aken-Noord (52072 Aken, Laurensberger Straße / Alter 
Heerler Weg) 
 
Het betreft een windmolen van de firma General Electric (GE), met een nominaal vermogen van 2.500KW, 
een ashoogte van 139,00 m, een rotordiameter van 120 m en een totale hoogte van 199 m. De specifieke 
uitvoering van de windmolens kan aan de Registers 5 (beschrijving van de windmolens) en 10 (veiligheid 
van de windmolens) worden ontleend. 
 
De windmolen wordt in Aken op onderstaande locatie gebouwd: 
 
windmolen- referentie- sectie perceel gemeente- oostwaarde   noordwaarde 
nr.             nr.   gebied 
       
15 0020/13 5 184 Laurensberg 290526 5634616 
      
 
 
De vergunning wordt onverminderd de particuliere rechten van derden en de officiële besluiten, die volgens 
§ 13 BImSchG niet onder de vergunningen vallen, toegekend overeenkomstig de hiermee verbonden en 
hierna in paragraaf II genoemde aanvraagdocumenten, mits in paragraaf III – aanvullende bepalingen- 
geen afwijkende regeling is getroffen. 



 
De vergunning wordt bovendien onder het voorbehoud toegekend, dat afwijkende eisen aan de bouw van 
de windmolens kunnen worden gesteld, wanneer op grond van de verificatie van bouwtechnische 
bewijsstukken een essentiële verandering van één of meerdere bouwplannen noodzakelijk blijkt.   
De vergunning omvat de bouw en exploitatie van de hierboven genoemde windmolens tot en met de 
transformator. Bijgevolg valt het trekken van kabels voor het vervoer van de opgewekte stroom tot aan het 
transformatorstation Seffent niet onder deze vergunning. 
 
In dit besluit zijn volgende bepalingen opgenomen: 
1. Bouwvergunning volgens § 63 van de bouwverordening van de deelstaat Noordrijn-Westfalen 

(Landesbauordnung / BauO NRW), 
2. Wettelijke goedkeuring (Luftrechtliche Zustimmung) volgens §§ 14 al. 1 en 18a van de Duitse 

luchtverkeerswet (Luftverkehrsgesetz) (LuftVG), 
 
De windmolen mag van maandag 0.00 t/m zondag 24.00 worden geëxploiteerd.  
De onmiddellijke uitvoering van het vergunningenbesluit, inclusief de onder cijfer IV genoemde aanvullende 
bepalingen wordt volgens § 80 al. 2 nr. 4 van het wetboek voor administratieve rechtspraak (VwGO) gelast. 
 
II Aanvullende bepalingen 
 
Om de vergunningseisen te garanderen (§ 6 BImSchG), werd de vergunning volgens §12 al. 1 BlmSchG 
overeenkomstig de in paragraaf III van de besluiten opgenomen aanvullende bepalingen verleend. 
 
III Inzageperiode en vergunningseisen 
 
Exemplaren van het vergunningenbesluit liggen van 06.06.2016 t/m 20.06.2016 op volgende locaties, 
gedurende de aangegeven tijden ter inzage bereid:  
1. Gemeenteraad Aken 

Dienstgebouw Reumontstraße 1, 52064 Aken, Kamer 002 
Maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.00 uur  
vrijdags van 08.00 tot 13.00 uur 
tevens na telefonische afspraak via 0049 (0) 241/432-3663 

2. Stadsdeelkantoor Laurensberg 
Rathausstr. 12, 52072 Aken, kamer 11 
Maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur en aanvullend 
woensdag van 14:00 tot 17:30 uur 
tevens na telefonische afspraak via +49-(0)241-432 8525 of +49-(0)241-432 8521 
 

3. Stadsdeelkantoor  (Bezirksamt Richterich) 
Roermonder Str. 559, 52072 Aken, kamer 4 
Maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur en aanvullend  
woensdag van 14:00 tot 17:30 uur 
tevens na telefonische afspraak via +49-(0)241-432 8611 
 

4. Gemeente Kerkrade 
Vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving 
Werkplein, Marktstraat 6, 6460 Kerkrade, 
Een afspraak is dwingend noodzakelijk. Deze kan via het telefoonnummer 14 045 worden gemaakt. 

 
5. Gemeente Heerlen 

Publiekshal, Raadhuis Heerlen, Geleenstraat 27 
Algemene openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08:30 tot 14:00 uur en  



donderdag van 08:30 tot 20:00 uur  
Een afspraak is echter noodzakelijk. Deze kan online op www.heerlen.nl/online-afspraak of 
telefonisch via 14 045 worden gemaakt. 

 
6. Gemeente Simpelveld 

Gemeentehuis Simpelveld, Markt 1, 6369 AH Simpelveld, Centrale entreehal Gemeentehuis 
Algemene openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur en woensdag van 13:30 tot 
19:00 uur 
tevens na telefonische afspraak via +31-(0)45-5448350 

 
De aanvraagdocumenten (Bijlage 2 van het besluit) kunnen bij de onder III 1. aangegeven locaties tot aan 
het einde van de inzageperiode worden ingezien. 
Met het einde van de inzageperiode treedt het besluit – ook ten opzichte van derden, die geen bezwaar  
hebben aangetekend – conform § 10 al. 8 regel 5 BImSchG in werking. 
Tot aan het einde van het beroepstermijn (zie IV beschikbare rechtsmiddelen) kan een exemplaar van het 
besluit (zonder aanvraagdocumenten) conform § 10 al. 8 regel 6 BImSchG door personen die naar 
behoren en binnen de vereiste termijn bezwaar hebben aangetekend schriftelijk worden aangevraagd bij: 
 

Gemeente Aken afdeling Milieu, Reumontstr. 1, 52064 Aken 
 
IV Rechtsmiddelen 
 
 
Tegen het vergunningenbesluit kunnen derden binnen een termijn van één maand na het in werking 
treden, een bezwaarschrift indienen. 
Dit bezwaarschrift moet schriftelijk bij de administratieve rechtbank van Aken (Verwaltungsgericht 
Aachen), Adalbertsteinweg 92, 52070 Aken (Justizzentrum) of ter griffie bij deze rechtbank worden 
ingediend. 
Het bezwaarschrift kan ook in elektronische vorm overeenkomstig de eisen van de Verordeningen 
inzake het elektronische rechtsverkeer bij de administratieve rechtbanken en de Finanzgerichte van 
de deelstaat Noordrijn-Westfalen (Elektronische Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- und 
Finanzgerichte - ERVVO VG/FG) van 7 november 2012 (GV. NRW 2012 S. 548) worden ingediend. 
 
 
Opmerking: 
Gezien de onmiddellijke uitvoering van de vergunning ter bescherming tegen luchtvervuiling 
(immisionsschutzrechtliche Genehmigung) werd gelast, heeft een bezwaarschrift tegen het 
vergunningenbesluit geen opschortende werking .Op verzoek kan de administratieve rechtbank van Aken, 
Adalbertsteinweg 92, 52070 Aken deze opschortende werking herstellen. 
 
Deze mededeling en het vergunningenbesluit worden ook gepubliceerd op het internet:  
www.aachen.de/bekanntmachungen/ 
 
 
Aken, 04.06.2016 
In opdracht 
getekend. H. Spelthann 

http://www.aachen.de/bekanntmachungen

