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Concepttekening van de 4 windmolens voor het Windpark Oude Mol

Het bestemmingsplan Windpark Oude Mol is aangeboden aan de raad
Het bestemmingsplan heeft eind 2019 6 weken ter inzage gelegen. Hier hebben wij 13 zienswijzen op ontvangen. De
zienswijzen hebben wij beantwoord in een ‘Nota van beantwoording zienswijzen’. De nota van beantwoording en het
bestemmingsplan is door het college van B&W aan de gemeenteraad aangeboden voor bespreking en besluitvorming. Naar
aanleiding van de zienswijzen heeft het college van B&W besloten om het bestemmingsplan op een aantal punten aan te
passen. De aanpassingen zijn te zien in paragraaf 3 van de Nota beantwoording zienswijzen.

Wat is de kern van het bestemmingsplan?
In het bestemmingsplan staat dat in de Mariapolder 4 nieuwe windmolens met een maximale tiphoogte van 210 meter hoog
mogen komen. De windmolens komen in een clusteropstelling (ruit) te staan. Er zijn afspraken gemaakt over het minimaliseren
van slagschaduw en het toepassen van de modernste vorm van nachtverlichting. Voor de bouw van de windmolens is een
transportroute bepaald. Deze route gaat via de Sassedijk vanuit de richting Boomdijk met een nieuw aan te leggen ‘afslag’ de
Mariapolder in, net na Beversoord. De stukken voor het bestemmingsplan zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De raad bespreekt het bestemmingsplan op 4 februari
Op dinsdag 4 februari staat het bestemmingsplan Windpark Oude Mol voor het eerst op de raadsagenda in een
beeldvormende raadsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wil de raad een beeld ophalen, om vervolgens op dinsdag
11 februari een oordeel te kunnen geven (in de oordeelsvormende vergadering). Vervolgens besluit de raad over het
bestemmingsplan Windpark Oude Mol op dinsdag 3 maart. De agenda voor de beeldvormende vergadering en de
bijbehorende stukken vindt u op www.gemeenteraadhw.nl.
4 februari

Beeldvormende vergadering (19.30 uur in Dorpshuis Streona in Strijen)

11 februari

Oordeelsvormende vergadering (19.30 uur in het gemeentehuis in Oud-Beijerland)

3 maart 		

Besluitvormende vergadering (19.30 uur in het gemeentehuis in Oud-Beijerland)

Vervolg

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Wat is er tot nu toe gebeurd?
De provincie Zuid-Holland wees de Mariapolder aan als windmolenlocatie. Zij wil dat de huidige 6 windmolens vervangen worden door nieuwe windmolens voor de opwekking van duurzame energie. De totale energieopbrengst moet
minimaal 15 MW per jaar zijn. De initiatiefnemer, Windpark Oude Mol, heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend
voor de plaatsing van 4 grotere windmolens met meer vermogen. Het initiatief is uitgewerkt in een Notitie Reikwijdte
Detailniveau (NRD). Gemeente Strijen legde de Notitie voor 6 weken ter inzage en stelde deze samen met de Nota van
Beantwoording in 2018 vast. Na dit besluit startte de initiatiefnemer met een Milieueffectrapportage (MER). Intussen
is een aantal bewoners van Strijensas en de Mariapolder in gesprek geraakt met de gemeente en initiatiefnemer over
de gevolgen van de plannen. Zij vormen een klankbordgroep, die door de gemeente wordt ondersteund. De klankbordgroep bracht een eigen visie in voor een opstelling van 4 windmolens in een zogenaamde cluster. Het voordeel
van deze opstelling is dat de windmolens op maximale afstand van alle omliggende woningen komen. Deze variant
keurde de provincie Zuid-Holland goed en is uitgewerkt in een (ontwerp)bestemmingsplan. In het bestemmingsplan en
de vergunningaanvraag voor de 4 windmolens, zijn naast de clusteropstelling ook andere afspraken opgenomen die in
overleg met de klankbordgroep zijn gemaakt. Op 17 september 2019 stelde het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan en MER vast. Beide stukken lagen 6 weken ter inzage. Op het ontwerpbestemmingsplan ontvingen wij 13
zienswijzen. Deze zienswijzen zijn beantwoord en met het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad voor
bespreking en besluitvorming.

Tijdens de beeldvormende vergadering op 4 februari kunt u inspreken
Wilt u tijdens de beeldvormende vergadering van dinsdag 4 februari graag inspreken? Dan kunt u gebruik maken van het
spreekrecht. U kunt dan een nadere toelichting geven als u een zienswijze heeft ingediend op het plan of als u de raad iets
wilt meegeven over het plan. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan kunt u voor dinsdag 4 februari 12.00 uur een bericht sturen
naar griffie@gemeentehw.nl. Informatie over het spreekrecht en tips vindt u op www.gemeenteraadhw.nl onder ‘Hoe werkt
de raad’.

Na publicatie van het raadsbesluit ligt het bestemmingsplan 6 weken
ter inzage voor beroep
Als de raad op 3 maart het bestemmingsplan vaststelt, ligt het bestemmingsplan vervolgens 6 weken ter inzage voor beroep
bij de Raad van State. Wij informeren u na de raad van 3 maart over het besluit en het vervolgproces.

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.
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.
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