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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 ondertekende de gemeente en ontwikkelaar een exploitatieovereenkomst
om afspraken vast te leggen. Voor het windpark Oude Mol is een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep bestaat uit 10
omwonenden. De klankbordgroep is betrokken bij het proces en vertegenwoordigd 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.

1. Het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Mol’ is vastgesteld door de raad
De gemeenteraad van Hoeksche Waard stelde op dinsdag 3 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Mol’ gewijzigd
vast. Het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Mol’ maakt het mogelijk om 4 windturbines op te richten en te exploiteren. Deze
windturbines komen in een clusteropstelling (ruitvorm) in de Mariapolder bij Strijensas waarbij de bestaande lijnopstelling van 6
windturbines in de Mariapolder wordt gesloopt.

2. Wij ontvingen 13 reacties op het ontwerpbestemmingsplan
Eind 2019 lag het ontwerpbestemmingsplan, de milieueffectrapportage en de ontwerp omgevingsvergunning 6 weken (tot
en met 23 november) ter inzage. Hierop ontvingen wij 13 reacties (zienswijzen). Deze zienswijzen beantwoordden wij in de
Nota van beantwoording zienswijzen. De reacties hebben geleid tot enkele aanpassingen. De aanpassingen hebben onder
meer betrekking op aanvullingen in de regels en toelichting van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 van de Nota van
beantwoording zienswijzen staat beschreven wat er in het bestemmingsplan en de vergunning is aangepast. In alinea 4 van deze
nieuwsbrief staat waar u de nota en de andere stukken kunt vinden.

Vervolg

Wat is er tot nu toe gebeurd?
3. De klankbordgroep legde aanvullende afspraken tussen de gemeente en ontwikkelaar vast
De gemeente en ontwikkelaar stelden eerder al een exploitatieovereenkomst op voor het windpark. Om de overlast voor
omwonenden zo veel mogelijk te beperken zorgde de klankbordgroep van het Windpark Oude Mol ervoor dat er nog
aanvullende afspraken op de exploitatieovereenkomst zijn gemaakt in een aanvullende overeenkomst (Addendum Windpark
Oude Mol II). De afspraken hebben onder andere betrekking op geluidsmetingen, nulmetingen woningen, beplanting, afspraken
over het radarsysteem voor verlichting en handhaving van de afspraken. Dit addendum is op 27 februari door de gemeente en
ontwikkelaar ondertekend. Hiermee zijn deze belangrijke afspraken voor de omgeving geborgd.

4. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen ter inzage
Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en alle bijlagen (inclusief de Nota van beantwoording
zienswijzen) kunt u bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder IMRO-code NL.IMRO.1963.BPSSWINDPARK-VG01)
of projectnaam Windpark Oude Mol. Wilt u de stukken in het gemeentehuis of een servicepunt inzien? Dan adviseren wij u een
afspraak te maken met het team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 14 0186 of 088 - 647 12 28.

5. Een beroep indienen is mogelijk
Een beroepschrift tegen het besluit van de gemeenteraad kan tot en met 17 april 2020 rechtstreeks bij de Raad van State
worden ingediend door een belanghebbende:
•

die op tijd een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerp omgevingsvergunning heeft ingediend;

•

die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbesluit in te dienen;

•

die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerp
omgevingsvergunning zijn aangebracht.

Het beroepschrift kan worden gestuurd aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag, of via het digitaal loket van de Raad van State, https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Meer informatie over hoe u een
beroepsschrift in kunt dienen en wat u daarvoor nodig heeft, vindt u op www.raadvanstate.nl > Bestuursrechtspraak.

6. De coördinatieregeling is van toepassing bij het windpark Oude Mol
De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing op de procedure voor het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het Windpark Oude Mol. Dit houdt in dat het besluit tot het vaststellen
van het bestemmingsplan en het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning gezamenlijk zijn voorbereid. Tegen de
vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) kan in een keer beroep worden ingesteld bij
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

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.

Colofon
Dit is een uitgave van gemeente Hoeksche Waard.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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