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Op de informatieavond op
donderdag 17 oktober om 19.30 uur
vertellen wij u meer over het Windpark
Oude Mol. Locatie: verenigingsgebouw
Strijensas (Havenstraat 5). Tijdens deze
informatieavond geeft onder andere de
initiatiefnemer een presentatie. Wij geven
uitleg over het ontwerpbestemmingsplan, het
Concepttekening van de 4 windmolens voor het Windpark Oude Mol

Het ontwerpbestemmingsplan en het MER
liggen ter inzage

milieueffectrapport en het vervolgproces .
Ook kunt u tijdens deze avond vragen stellen
aan de gemeente, de ontwikkelaar en de
klankbordgroep.

De clustervariant is uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan. In het ontwerpbestemmingsplan staat de gekozen opstelling voor het Windpark Oude Mol. Dit is
een ruitopstelling van 4 windmolens. Als compensatie voor het plaatsen van de 4
windmolens stelde de initiatiefnemer een beplantingsplan op. Hierin staat waar en wat
voor bomen er in de Mariapolder worden gepland. Het beplantingsplan is als bijlage
bij het ontwerpbestemmingsplan toegevoegd. Voor het Windpark Oude Mol volgen

In deze nieuwsbrief:
•

wij de gecoördineerde procedure. Dit betekent dat de concept omgevingsvergunning
nu gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Voor het Windpark
Oude Mol is er een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER brengt alle

17 oktober
•

het MER liggen ter

ontwerpbestemmingsplan en het MER vast te stellen en voor een periode van 6 weken

U kunt de stukken die ter inzage liggen voor het Windpark Oude Mol bekijken op

Het ontwerpbestemmingsplan en

milieueffecten van het plan in beeld. Het college van B&W besloot op 1 oktober het
ter inzage te leggen (van zaterdag 12 oktober tot zaterdag 23 november 2019).

Informatieavond op

inzage
•

Zienswijze indienen

•

Wat is er tot nu toe
gebeurd?

www.ruimtelijkeplannen.nl onder de code NL.IMRO.1963.BPSSWINDPARK-ON01.
•

Advies van de
Commissie m.e.r.

Zienswijze indienen

•

Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk)
indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij de Raad van gemeente

Beplantingsplan ter
compensatie

•

Het vervolgproces

Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland, onder vermelding
van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Windpark Oude Mol’. Wilt u
liever een mondelinge zienswijze indienen? Neemt u dan contact op met de
contactpersoon van de gemeente onderaan deze nieuwsbrief.

Vervolg

Wat is er tot nu toe gebeurd?
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,

Beplantingsplan ter compensatie
Als compensatie voor het plaatsen van de 4 windmolens
stelde de initiatiefnemer een beplantingsplan op. Hierin
staat waar en wat voor bomen er in de Mariapolder worden
gepland. Het beplantingsplan is als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan toegevoegd.

Windpark Oude Mol, diende bij de gemeente een
aanvraag in voor de plaatsing van 4 windmolens.
Gemeente Strijen legde de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau voor 6 weken ter inzage en samen met
de Nota van Beantwoording in 2018 vastgesteld.

Het vervolgproces
In het schema hieronder ziet u de vervolgstappen voor de
procedure van het Windpark Oude Mol.

Na dit besluit startte de initiatiefnemer met het
Milieueffectrapportage (MER). De klankbordgroep
bracht een eigen opstelling (de clustervariant) in
van 4 windmolens. Deze variant keurde de provincie
Zuid-Holland goed en is uitgewerkt in een (ontwerp)
bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan en
het MER zijn op 1 oktober vastgesteld door het college
van B&W.

Advies van de Commissie m.e.r.
Het MER is beoordeeld door de Commissie m.e.r. Dit is een
onafhankelijke commissie die door de wet is ingesteld. De
commissie adviseert overheden over de kwaliteit van de milieu-informatie. De Commissie m.e.r. beoordeelde het rapport
voor het Windpark en gaf hier een voorlopig advies over. Het
advies van de commissie is verwerkt in het MER rapport wat
nu ter inzage ligt. De commissie controleert na de inzage
periode of het advies juist is overgenomen.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen?
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.
Heeft u vragen aan de initiatiefnemer? Dan kunt u de heer Kloet bellen via het telefoonnummer 06 - 45 36 23 79 of
een e-mail sturen naar info@windparkoudemol.nl.
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.
Abonneren op deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar projectondersteuning@gemeentehw.nl. Heeft u geen
internet? Meldt u zich dan telefonisch aan via 088 - 647 14 09. U krijgt dan een papieren exemplaar toegezonden.

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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