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Vervolg

Ronald Kloet geeft namens Windpark Oude Mol de laatste stand van zaken rondom het Windpark
Vanaf de buitenkant lijkt er weinig te gebeuren rondom windpark Oude Mol, maar achter de schermen is er een tiental 

specialisten bezig met de bouwvoorbereiding. 

Op dit moment rondt de initiatiefnemer de laatste ontwerpfase af van het kabeltracé en civiele werken van het windpark. Dat 

betekent dat het bijna duidelijk is hoe alles wordt aangelegd. De elektrische kabel van het windpark gaat naar het onderstation 

in ‘s-Gravendeel toe en er wordt gewerkt aan het wegenplan met kraanplaatsen in de Mariapolder. Afgelopen periode is de 

aanvoerweg in de Mariapolder al verzwaard. Deze wordt al gebruikt door het akkerbouwverkeer.

Afgelopen jaar is de aanbesteding voor de windturbines, civiele werken en kabeltracé opgestart. Deze aanbesteding zit nu in 

de laatste fase, waarin we toe gaan werken naar de gunning van de contracten. Dan wordt de definitieve keuze voor het type 

windturbine en de aannemers gemaakt. 

Voor de zomer had de initiatiefnemer de eerste afstemming met de Stichting Windwaarde om de inhoud van de aanbesteding 

te delen. Afgelopen weken hebben we de voorlopige resultaten van de aanbesteding weer besproken. De komende periode 

tot de finale keuze blijven wij in contact met de stichting om de details rondom de keuzes te bespreken. De gemeente 

controleert of de afspraken rondom de aanbesteding volgens afspraak verlopen. 

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 omwonenden en is 

overgegaan in de Stichting Windwaarde. De stichting 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. 

Op dinsdag 16 november organiseren Windpark ‘de Oude Mol’ en Stichting Windwaarde een informatieavond. De 

gemeente zal tijdens deze avond aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. In deze nieuwsbrief leest u meer 

over de informatieavond. Deze nieuwsbrief is samen tot stand gekomen met de initiatiefnemer van het windpark en de 

Stichting Windwaarde. 
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Naar verwachting starten wij in de tweede helft van 2022 

met de civiele werken, het wegenplan en de aanleg van de 

kraanplaatsen. Aansluitend start het heiwerk en het maken 

van de fundaties. In het eerste half jaar van 2023 worden de 

windturbines gehesen. De komende maanden wordt deze 

planning concreet en zullen wij de planning delen met de 

inwoners van Strijensas en de Mariapolder. 

Op dinsdag 16 november organiseren wij 
een informatieavond 
Windpark ‘de Oude Mol’ en Stichting Windwaarde 

Mariapolder & Strijensas nodigen u uit voor een 

informatieavond op:

• Datum dinsdag 16 november

• Tijdstip van 20.00 tot 22.00 uur

• Inloop  vanaf 19.30 uur

• Locatie Verenigingsgebouw van Strijensas,

Havenstraat 5 in Strijensas

Tijdens deze avond informeert Ronald Kloet 

van Renewable Energy Factory namens 

Windpark Oude Mol u over de stand van 

zaken van de vervanging van de windmolens 

in de Mariapolder. Namens Stichting Windwaarde 

Mariapolder en Strijensas vertelt Robin Robart u meer  

over de activiteiten van de stichting. Na de presentaties  

van windpark ‘de Oude Mol’ en Stichting Windwaarde 

Maria-polder & Strijensas is er gelegenheid tot het stellen 

van vragen. De gemeente is aanwezig om eventuele vragen 

aan de gemeente te beantwoorden. 

Stichting Windwaarde Mariapolder en 
Strijensas aan het woord
Sinds maandag 29 maart dit jaar is de klankbordgroep 

van bewoners opgegaan in een stichting: Stichting 

Windwaarde Mariapolder en Strijensas (afgekort Stichting 

Windwaarde). In de vorige nieuwsbrief werden de leden 

van de klankbordgroep voorgesteld. Bijna alle leden van 

de klankbordgroep zijn de bestuursleden van de stichting 

geworden. Met de oprichting van de stichting is de 

klankbordgroep opgehouden te bestaan. 

Vervolg

Bestuursleden Stichting Windwaarde 
Mariapolder & Strijensas 

Robin Robart voorzitter 

Marjon de Vries secretaris

Ben Boswinkel penningmeester

Arno Meijer algemeen bestuurslid

Rony Doedijns algemeen bestuurslid

Theo Versluis algemeen bestuurslid

Ellen Kanters algemeen bestuurslid

Stichting Windwaarde heeft een visie opgesteld. Deze 

visie gaat over de besteding van compensatiegelden aan 

duurzaamheid, leefbaarheid en energietransitie van de 

Mariapolder en Strijensas. Dit ter compensatie van de  

effecten die de windmolens veroorzaken in dit gebied. 

Ook zal de Stichting toezien op de naleving van gemaakte 

afspraken met de initiatiefnemer Windpark ‘de Oude 

Mol’ en de gemeente.  

Eerste activiteiten stichting Windwaarde
In de afgelopen periode zijn door de stichting de volgende 

activiteiten uitgevoerd: 

• Advies over aanplanten bomen langs de Sassedijk;

• Inzending duurzaamheidsprijs gemeente

Hoeksche Waard;

• Afstemming met de initiatiefnemer van Windpark Oude

Mol over de aanbesteding van de nieuwe windmolens;

• Opzet van een website voor communicatie met de

bewoners.
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Aanplanten dubbele bomenrij langs de Sassedijk

Op initiatief van de (voormalige) klankbordgroep worden langs de Sassedijk, ter hoogte van de Mariapolder, een dubbele 

rij bomen geplant met als doel het zicht op de windmolens zoveel mogelijk weg te nemen en geluid te dempen. Helaas kon 

een officieel moment met aanplanten van de eerste bomen op woensdag 17 maart van dit jaar niet doorgaan en is het op dit 

moment nog niet duidelijk wanneer de eerste boom geplant wordt. Dit kan pas nadat de vergunning voor het aanplanten van 

de bomen voor het Waterschap is verleend. Het streven is om dit voor maart 2022 te doen.

Het blijft de bedoeling dat de aanplant van de bomen met een feestelijk moment voor de inwoners van Strijensas van start zal 

gaan. Omdat 17 maart niet doorging, ontvingen inwoners van Strijensas een brief met een zakje bloemenzaad van gemeente en 

ontwikkelaar. In de brief stond meer uitleg over de aanplant van de bomen.

Inspraak op bouw nieuw windpark

Wellicht herinnert u zich nog een artikel in het AD over 

de windmolens in de Mariapolder. Op maandag 12 april 

is Robin Robart naar aanleiding van de oprichting van 

de stichting  door het AD geïnterviewd. Helaas werd er 

boven het artikel een koptekst geplaatst waar we als 

bestuursleden niet blij mee waren. De koptekst gaf namelijk 

niet weer hoe de stichting in het windmolenproject staat. 

Ook de bestuursleden van stichting Windwaarde zijn niet 

blij met de zeer hoge windmolens die er gaan komen en er 

is tot op provinciaal niveau nagegaan of er een manier is 

om het windpark tegen te houden. Helaas bleken daartoe 

geen mogelijkheden. Vanuit die wetenschap is besloten 

om zoveel mogelijk inspraak in het project te krijgen. Zo 

hebben we afgesproken dat slagschaduw van het windpark 

wordt voorkomen en dat de modernste technieken worden 

toegepast om overlast van geluid en nachtverlichting 

te beperken. Het is de klankbordgroep gelukt in 

samenwerking met de gemeente en initiatiefnemer de 

windmolens in een ruitvorm (ook wel de clustervariant 

genoemd) te krijgen in plaats van een lijn, de clustervariant 

geeft minder overlast voor omwonenden. 

Ook wil de stichting alle compensatiegelden die straks gaan 

voortvloeien uit het project, op een zo goed mogelijke 

manier inzetten ten gunste van Strijensas. Het betreffende 

krantenartikel leest u hier.

Inzending duurzaamheidsprijs
Het bestuur van stichting Windwaarde heeft afgesproken 

dat de compensatiegelden worden besteed aan 

leefbaarheid en energietransitie. Hiervoor worden samen 

met bewoners ideeën bedacht en uitgewerkt. Eén van 

die mogelijke ideeën, de biodigester (een apparaat dat 

compost en biogas uit GFT afval maakt) is ingezonden voor 

de duurzaamheidsprijs. Het was één van de genomineerde 

ideeën voor de prijs, maar helaas niet het winnende idee.

Stichting Windwaarde heeft een eigen website 
Er wordt momenteel gebouwd aan de website van Stichting 

Windwaarde: www.windwaarde.nl. Via de gemeente heeft 

de stichting - na instemming van de betreffende bewoners - 

hun mailadressen gekregen. Wanneer de website de lucht in 

gaat, volgt hierover informatie via de e-mail.

Wilt u ook op de hoogte blijven van de activiteiten van 

de Stichting Windwaarde? Dan kunt u dit aan de stichting  

doorgeven door een e-mail te sturen naar 

secretariaat@windwaarde.nl

Let op: in de vorige nieuwsbrief van de gemeente stond een 

onjuist, niet werkend e-mailadres!

Tot slot
Tot slot verwijzen wij graag naar een filmpje van een 

interview met de voorzitter en secretaris van de stichting. 

Het filmpje is ook te vinden op de website van de gemeente 

Hoeksche Waard. 

De stichting zal de inwoners regelmatig op de hoogte 

houden van nieuwe ontwikkelingen, via de eigen 

website en een eigen nieuwsbrief. Nu de maatregelen 

het weer toelaten, ontmoet het bestuur u graag op de 

informatieavond op dinsdag 16 november aanstaande. 

Vragen en/of ideeën over bijvoorbeeld de energietransitie, 

leefbaarheid of andere onderwerpen die de stichting 

aangaan, zijn welkom en kunt u sturen naar het e-mailadres  

secretariaat@windwaarde.nl

Vervolg

https://www.ad.nl/hoeksche-waard/deze-bewoners-zien-toch-een-voordeel-van-windmolens-naast-hun-woningen-die-nog-hoger-worden-dan-de-euromast~ae3d7a79/
http://www.windwaarde.nl
mailto:secretariaat%40windwaarde.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=F_E7JlsQOUk&t=13s
mailto:secretariaat%40windwaarde.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=F_E7JlsQOUk&t=13s
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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 Ronald Kloet bellen via het 

telefoonnummer 06 - 45 36 23 79 of een e-mail sturen naar info@windparkoudemol.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. 

mailto:moniek.stapel%40gemeentehw.nl?subject=
mailto:%20info%40windparkoudemol.nl?subject=
mailto:projectondersteuning%40gemeentehw.nl?subject=



