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Concepttekening van de 4 windmolens voor het windpark Oude Mol

“zoeken naar evenwicht
tussen alle belangen van
omwonenden, natuur,
initiatiefnemer en ons streven
naar een duurzame energie
neutrale samenleving”

Welkomstwoord wethouder
Piet van Leenen
Op dit moment zorgen wij samen met de klankbordgroep en de ontwikkelaar voor de juiste
vervolgstappen voor het windpark Oude Mol. Als verantwoordelijk wethouder vind ik het
belangrijk om goede randvoorwaarden te stellen voor de plaatsing van windmolens. Daarbij is
het zoeken naar evenwicht tussen alle belangen van omwonenden, natuur, initiatiefnemer en
ons streven naar een duurzame energie neutrale samenleving.
Ik maakte onlangs kennis met een aantal leden van de
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(digitale) nieuwsbrief.

Vervolg

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Stand van zaken
windpark Oude Mol

De provincie Zuid-Holland wees de Mariapolder aan als
windmolenlocatie. Zij willen dat de huidige windmolens
vervangen worden door nieuwe windmolens voor de
opwekking van duurzame energie. De initiatiefnemer,
windpark Oude Mol, diende bij de gemeente een aanvraag in voor de plaatsing van vier windmolens.

Voorkeursvariant
Eind vorige jaar bracht de klankborgroep een eigen voorkeursopstelling (de zogenaamde clustervariant) in. De clustervariant staat weergeven in de afbeelding hieronder. Deze
variant heeft de voorkeur omdat dit zorgt voor de minste
overlast voor omwonenden. De gemeenteraad van Strijen reageerde hier positief op. Omdat de clustervariant niet overeenkomt met het beleid van de provincie diende de gemeente Strijen een reactie in bij de provincie. De klankbordgroep
deed dit ook. In deze reactie vroegen beide partijen om de
clustervariant (zie afbeelding hiernaast) op te nemen in het
provinciaal beleid. De provincie reageerde afgelopen februari
positief op deze variant. Dit betekent dat wij deze variant
verder uitwerken voor de bestemmingsplanprocedure.

Gemeente Strijen heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor 6 weken ter inzage gelegd en samen met
de Nota van Beantwoording in 2018 vastgesteld. Na dit
besluit startte de initiatiefnemer met het
Milieueffectrapportage (MER). De klankbordgroep
bracht een eigen opstelling (de clustervariant) in van
vier windmolens. Deze variant keurde de provincie
Zuid-Holland goed en wordt nu verder uitgewerkt in
een bestemmingsplan.

Start bestemmingsplanprocedure
Op dit moment werken wij met de initiatiefnemer aan een
concept Milieueffectrapportage (MER) en een ontwerpbestemmingsplan. Deze stukken worden eerst door verschillende partijen (de commissie voor de MER, provincie, het
waterschap etc.) beoordeeld. Na deze beoordeling leggen
wij de stukken ter besluitvorming voor aan het college van
burgemeester en wethouders en informeren wij de gemeenteraad. Na het besluit gaan de stukken voor zes weken ter
inzage. Hierop kan iedereen een reactie geven. Via deze
nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte van dit proces.
Tijdens dit proces werken wij ook de toekomstige bouwroute
verder uit.

Anterieure overeenkomst
Eind 2018 ondertekende de gemeente Strijen samen met de
initiatiefnemer een anterieure overeenkomst. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over onder andere planschade, kosten, participatie, bouwrijp maken, sloop bestaande
windmolens, transport en beperking van de overlast. Een van
de afspraken is dat er geen slagschaduw plaatsvindt voor alle
woningen binnen 1,5 kilometer van de windmolens.

Clustervariant

Klankbordgroep
In samenspraak met de direct omwonenden heeft de (voormalige) gemeente Strijen een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep zet zich in voor de belangen van de omwonenden en is met 11 betrokken leden een actieve speler in dit proces. De
gemeente Hoeksche Waard verzorgt de ambtelijke ondersteuning. De klankbordgroep is nauw betrokken bij de voorbereiding
van de milieu effect rapportage en bestemmingsplanprocedure. Op basis van uitkomst van diverse berekeningen is tot de voorkeursvariant een clusteropstelling gekomen omdat deze de minste overlast voor de direct omwonenden veroorzaakt.
Ook heeft zij kunnen meedenken met de realisatie van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer.
In deze overeenkomst zijn de technische randvoorwaarden van de windmolens vastgelegd en is verder afgesproken dat de
initiatiefnemer jaarlijks (binnen 3 maanden na een productiejaar) een bedrag stort in het windfonds. Het windfonds komt ten
goede aan de Mariapolder en Strijensas. De klankbordgroep heeft een mooie visie over hoe de gelden besteed zouden kunnen
worden, namelijk voor de realisatie van een 100% energieneutraal Strijensas (buiten de opbrengst van de windmolens). De
klankbordgroep werkt de komende periode deze visie en de besteding van de gelden verder uit, in nauw overleg met de gemeente en belangenverenigingen. De uitgewerkte visie wordt ook voorgelegd aan de bewoners, zodat zij mee kunnen denken
over de besteding van de gelden.
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Informatieavond
Op donderdagavond 23 mei aanstaande organiseert de gemeente samen met de initiatiefnemer een informatieavond.
Tijdens deze informatieavond geeft de initiatiefnemer een
presentatie. Hierin wordt de laatste stand van zaken besproken, brengen wij de clustervariant in beeld en bespreken wij
de planning en de vervolgstappen. Ook kunt u tijdens deze
avond vragen stellen aan de gemeente of de ontwikkelaar.
U bent van harte welkom op onze informatieavond.

Abonneren op de nieuwsbrief?
Wij willen belangstellenden via deze
(digitale) nieuwsbrief op de hoogte houden
van de stand van zaken van het hele proces
rondom de windmolens. U kunt zich
abonneren op de nieuwsbrief door een
e-mail te sturen naar
ondersteuningpro@gemeentehw.nl.
Wie niet over internet beschikt, kan zich
telefonisch aanmelden via
telefoonnummer 088 - 647 14 09. U krijgt
dan een papieren exemplaar toegezonden.

Wanneer: donderdagavond 23 mei 2019 om 19.00 uur.
Locatie: Restaurant De Batterij, Sassedijk 6a, Strijensas.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen?
Gemeente:
Heeft u vragen aan de gemeente over het windpark Oude Mol? Dan kunt u terecht bij de projectleider Moniek
Stapel-Filak via moniek.stapel@gemeentehw.nl of telefoonnummer 088 - 647 14 21.
Initiatiefnemer:
Heeft u vragen aan de initiatiefnemer? U kunt de heer Kloet bellen via telefoonnummer 06 - 45 36 23 79 of een
e-mail sturen naar info@windparkoudemol.nl.
Klankbordgroep:
Heeft u vragen voor de klankbordgroep? Neem dan contact op met de klankbordgroep via Arno Meijer en/of Rony
Doedijns via het e-mailadres doedijnsmeijer@xs4all.nl.

Colofon
Dit is een uitgave van gemeente Hoeksche Waard.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken zonder expliciete
toestemming.
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