Nieuwsbrief Windpark Oude Mol
# 11 | januari 2021

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 en vergunningsprocedure doorlopen.

De aanbesteding voor het Windpark Oude Mol wordt doorlopen
De ontwikkelaar is na de zomer met de aanbesteding van het Windpark Oude Mol gestart. Dit wil zeggen dat het proces wordt
doorlopen om een keuze te maken voor een type windturbine. De verwachting is dat de aanbesteding na de zomer van 2021
is afgerond. Wij bespreken de uitkomst van de aanbesteding met de klankbordgroep van het Windpark Oude Mol. Hierna volgt
de verdere planning van het Windpark Oude Mol. Zodra hierover meer duidelijk is organiseren wij een informatieavond voor u.

Langs de Sassedijk worden in het voorjaar bomen aangeplant
Om het zicht en het geluid op de windturbines te beperken plant de ontwikkelaar aan beide zijden langs de Sassedijk bomen.
Hiervoor stelde hij een beplantingsplan op dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. De ontwikkelaar doorloopt
op dit moment een vergunningsprocedure bij het waterschap om de bomen te mogen planten. Na vergunningverlening
zal de ontwikkelaar in afstemming met de omwonenden naar verwachting de bomen in maart planten. Shell schenkt € 25.000
voor het aanplanten van de bomen langs de Sassedijk. Omdat de ontwikkelaar van het Windpark de volledige kosten van de
bomen in de exploitatiebegroting heeft opgenomen, heeft hij toegezegd om de € 25.000 aan het windfonds te schenken,
ten gunste van de bewoners van Strijensas.

Voor het Windpark zijn nog 2 vergunningen nodig om te bouwen
In onze vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat er nog 2 vergunningen nodig zijn om het Windpark te kunnen bouwen.
Dit zijn: 1. De watervergunning van het waterschap vanwege de rivierdijk;
2. De kabelvergunningen van gemeente, waterschap en provincie.
De trajecten voor deze vergunningen lopen op dit moment. Naar verwachting is de vergunningsprocedure voor de
watervergunning eind maart afgerond en wordt de kabelvergunning in maart/april aangevraagd.
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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.

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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