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Vervolg

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. 

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.
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Klankbordgroep wordt Stichting Windwaarde 
Mariapolder en Strijensas (SWMS) 
De klankbordgroep van Windpark Oude Mol zette 

zich de afgelopen jaren in voor een zorgvuldig 

besluitvormingsproces voor het Windpark Oude Mol. Ook 

behartigde de klankbordgroep de belangen van de inwoners 

van de Mariapolder en Strijensas. De klankbordgroep 

bereikte onder andere dat er een windfonds is opgericht 

waarvan alle inwoners van de Mariapolder en Strijensas van 

kunnen profiteren. De klankbordgroep richt zich nu officieel 

op tot Stichting Windwaarde Mariapolder en Strijensas. De 

klankbordgroep wilt u graag meer hierover vertellen. Dat 

leest u hiernaast.

Hoe de klankbordgroep ontstond
Op het moment dat bekend werd, dat het huidige W

Windpark met zes windmolens vervangen zou worden, 

verenigde een groep bewoners zich. Dit met als doel 

om inspraak te kunnen krijgen op de realisatie van de 

plannen. Hieruit is een door de gemeente Hoekse Waard 

gesteunde vorm van bewonersparticipatie ontstaan 

in de vorm van een klankbordgroep. In overleg met 

initiatiefnemer, projectontwikkelaar en gemeente boekte 

de klankbordgroep goede resultaten zoals in plaats van 

een lijnopstelling een clusteropstelling (‘vierkant’) van 

de windmolens waarmee  de overlast door de nieuwe 

windmolens zoveel mogelijk wordt beperkt. Daarnaast kon 

de klankbordgroep belangrijke punten vanuit de bewoners 

inbrengen, zoals het minimaliseren van slagschaduw en 

afspraken over innovatieve nachtverlichting. Gemeente 

Hoekse Waard heeft een groot deel van de punten van de 

klankbordgroep opgenomen in de anterieure overeenkomst 

tussen initiatiefnemer en gemeente naar aanleiding van de 

beeldvormende raadsvergadering.

De klankbordgroep ontwikkelde een eigen 
visie
Deze visie gaat over de besteding van compensatiegelden 

die uit de exploitatie van de windmolens vrijkomen. 

Deze heeft de klankbordgroep tijdens eerdere 

informatiebijeenkomsten gepresenteerd aan de gemeente 

en bewoners. De visie is gebaseerd op het vergroten van 

de duurzaamheid van Strijensas en de Mariapolder waar 

de nieuwe windmolens komen te staan. Dit kan door de 

compensatiegelden die vrijkomen uit de exploitatie van de 

windmolens maximaal in te zetten voor de energietransitie 

en het vergroten van de leefbaarheid van de lokale 

gemeenschap.   

Vervolg

De Stichting Windwaarde is in oprichting
Het beheer en besteding van de compensatiegelden moet 

juridisch goed worden geregeld. De bewoners van de 

klankbordgroep hebben het initiatief genomen om een 

stichting op te richten en hierin op één lid na, als voltallig 

bestuur zitting te nemen. De stichting heeft de naam 

‘Stichting Windwaarde Mariapolder en Strijensas’ gekregen 

en stelde zichzelf de volgende doelen:

a. Het vertegenwoordigen van de belangen van de   

omwonenden bij de bouw en exploitatie van Windpark  

Oude Mol;

b. Ervoor zorgen dat compensatiegelden die vrijkomen uit  

de exploitatie van Windpark Oude Mol worden  

geïnvesteerd in het vergroten van de duurzaamheid en  

leefbaarheid van de Mariapolder en Strijensas.     

Wie komen er in de stichting?
Alle leden wonen in Mariapolder en Strijensas. 

Voorzitter Robin Robart,

Secretaris Marjon de Vries

Penningmeester Ben Boswinkel

Bestuursleden  Basjan Niemansverdriet, Theo Versluis, 

 Ellen Kanters, Arno Meijer en 

 Rony Doedijns

Gijsbert van Randwijk is vanuit de oude klankbordgroep 

aangesloten als algemeen lid. Via de gemeente heeft 

de stichting ondersteuning gekregen van projectleider 

duurzame projecten Jonathan Reitsma.
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Waar houdt de stichting in oprichting  
zich op dit moment mee bezig?

Aanplant bomen Sassedijk

De exploitant sprak in overleg met gemeente en 

(voormalige) klankbordgroep af om bomen aan te planten 

op de Sassedijk. Dit met als doel om het zicht op de 

windmolens en geluid te verminderen. De stichting in 

oprichting is betrokken bij het soort bomen dat er moet 

komen en het beplantingsplan.  gekozen voor een mix 

van drie verschillende bomen welke de ontwikkelaar in 

willekeurige volgorde plaatst.

Uitvoeringsplan duurzaamheid 

De bestuursleden van de stichting in oprichting zijn nu bezig 

met het opstellen van een uitvoeringsplan. Hierin werken 

wij uit op welke manier de duurzaamheid in Strijensas 

en de Mariapolder door middel van compensatiegelden 

vergroot wordt.  In dit uitvoeringsplan beschrijven wij ook 

hoe de stichting de leefbaarheid in en om Strijensas graag 

wil verbeteren en hoe wij bewoners financieel kunnen 

stimuleren bij de energietransitie .  

Communicatie

De stichting in oprichting ontwikkelt op korte termijn een 

website  zodat alle bewoners van Strijensas een ‘digitaal’ 

bezoek kunnen brengen en een beeld krijgen waar  de 

Wij willen uw e-mailadres doorgeven aan 
de Stichting Windwaarde
De Stichting Windwaarde wil graag direct met haar 

achterban communiceren en voorzien van informatie. 

Hiervoor wil zij graag de beschikking krijgen over uw 

naam en e-mailadres dat wij gebruiken voor deze 

nieuwsbrief. De gemeente zou dit graag aan de 

Stichting doorgeven. Vanwege de AVG privacyregels 

hebben wij hier uw toestemming voor nodig. Indien 

u hier toestemming voor geeft kunt u een e-mail 

sturen naar projectondersteuning@gemeentehw.nl of 

een replay geven op de e-mail waarin wij de digitale 

nieuwsbrief sturen. Indien u geen reactie geeft zullen 

wij de hierboven genoemde gegevens niet doorgeven 

aan de Stichting Windwaarde. 

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.

 
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. 

stichting zich mee bezig houdt. Zodra het weer mogelijk is om 

een informatie avond voor bewoners te organiseren, kunnen 

inwoners van Strijensas persoonlijk kennismaken met het 

bestuur  van stichting Windwaarde Mariapolder en Strijensas.    

Vragen die nu spelen ten aanzien van de stichting kunnen 

gesteld worden via doedijnsmeijer@xs4all.nl. 
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