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De locatie Windpark Oude Mol
Op dit moment staan er 6 windturbines in de Mariapolder in Strijensas. Het voornemen is om deze 6 windturbines te vervangen
door 4 grotere windturbines. Op 27 december 2018 ondertekenden gemeente en ontwikkelaar een exploitatieovereenkomst
om afspraken vast te leggen. Voor het Windpark Oude Mol is een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep bestaat uit 9
omwonenden. De klankbordgroep is betrokken bij het proces en vertegenwoordigt de belangen vanuit Strijensas. Zij hebben onder
andere de opstelling van het windpark, de clustervariant ingebracht. Voor het Windpark Oude Mol is een bestemmingsplanprocedure
doorlopen.

Het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Mol’ is onherroepelijk
Het bestemmingsplan en de vergunning voor het windpark Oude Mol lagen tot medio april 6 weken ter inzage. Tijdens de
inzageperiode was het mogelijk om beroep in te dienen bij de Raad van State. Uiteindelijk zijn er geen beroepen ingediend.
Dit betekent dat het bestemmingsplan en de vergunning onherroepelijk zijn en dat op deze locatie 4 windturbines gebouwd
kunnen worden.

Bij provincie is een vergunning aangevraagd voor stikstof
De ontwikkelaar van het windpark heeft voor het onderdeel stikstof bij provincie Zuid-Holland een vergunning aangevraagd
in het kader van de Wet Natuurbescherming. Deze vergunning is nodig om te mogen starten met de bouw van het windpark.
De provincie heeft de vergunning verleend. Op deze vergunning is 1 bezwaar ingediend. Provincie Zuid-Holland zag geen in
het bezwaar geen aanleiding om de vergunning niet te verlenen. De vergunning Wnb (Wet Natuurbescherming) is voor het
windpark Oude Mol verleend.

Vervolg

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Voor het windpark zijn er nog 2 vergunningen nodig om te bouwen
Voor het windpark Oude Mol zijn nog 2 vergunningen nodig om uiteindelijk te mogen bouwen. Dit zijn:
1. De watervergunning van het Waterschap vanwege de rivierdijk
2. De kabelvergunningen van gemeente, waterschap en provincie.
De ontwikkelaar voert op dit moment de studies uit die nodig zijn voor deze vergunningaanvragen. De planning is dat de
ontwikkelaar de vergunningen rond oktober aanvraagt bij gemeente, waterschap en provincie.

De aanbesteding voor het windpark moet nog worden doorlopen
De ontwikkelaar start na de zomer met de aanbesteding van het windpark Oude Mol. Dit wil zeggen dat het proces
wordt doorlopen om een keuze te maken voor een type windturbine voor de vier windturbines. De aanbesteding is op
basis van de modernste technieken met een tiphoogte van maximaal 210 meter. Pas na de aanbesteding is duidelijk wat
de levertijd van de windturbine is en wanneer de bouw kan starten. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u via
deze nieuwsbrief en nemen zij een planning op voor het project.

Langs de Sassedijk worden bomen aangeplant
Om het zicht op de windturbines te beperken worden langs de Sassedijk bomen aangeplant. Op dit moment bereiden
ontwikkelaar en gemeente dit voor. In het najaar is dit plan en de planning hiervan klaar en bespreken wij dit met de
klankbordgroep.

De Klankbordgroep denkt na over de toekomst
De klankbordgroep, bestaande uit bewoners van Strijensas en
Mariapolder, is aan het uitwerken hoe zij georganiseerd wil worden/
verder willen gaan tijdens en na de realisatie van het windpark. Het
is belangrijk om hieraan een juridische status te koppelen. Dit is ook
in de anterieure overeenkomst tussen initiatiefnemer en gemeente
vastgelegd. Na de zomervakantie is hier meer duidelijkheid over. Zij
betrekken dan ook bewoners van Strijensas en Mariapolder bij de
mogelijkheden die er zijn om de compensatiegelden die vrij komen
vanuit het windpark Oude Mol te besteden. Het doel is om de gelden
voor en door de inwoners te laten besteden, maar wel gekoppeld aan
het vergroten van leefbaarheid en duurzaamheid van Strijensas en
omgeving.

Heeft u 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.
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 projectondersteuning@gemeentehw.nl. Wie niet over internet beschikt, kan zich telefonisch aanmelden via
telefoonnummer 088 - 647 14 09. U krijgt dan een papieren exemplaar toegezonden.
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