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Vervanging van de huidige windmolens  

Waarom een nieuw windpark? 

De Waardpolder is een goede windlocatie die zich bij 

uitstek leent voor de opwekking van groene energie. 

Sinds 1996 staan hier 19 windmolens. Het windpark is 

echter zwaar verouderd en nodig aan vervanging toe.  

 

Locatie  

 
 

Het windpark en de omgeving 

Wij vinden het belangrijk omwonenden goed te 

informeren over de herstructurering van het windpark 

en hen bij de plannen te betrekken. Daarom heeft WP 

Energiek een website en informeert zij de direct 

omwonenden met een nieuwsbrief. Ook beheert WP 

Energiek al jaren een fonds dat sociale doelen in de 

dorpskernen Wieringerwaard en Kolhorn ondersteunt. 

Hiernaast komt de mogelijkheid om financieel in het 

windpark te participeren. 

 

Facts & Figures nieuwe windpark 

Initiatiefnemers: WP Energiek BV.   

Opgericht in 2006 en bestaat uit 7 

leden die allen afkomstig zijn uit de 

Waardpolder. 

Gemeente:   Hollands Kroon te Noord-Holland 

Locatie:  De Waardpolder is gelegen tussen 

Kolhorn en Wieringerwaard. 

Aantal windturbines: 6 

Ashoogte:  117 – 120 m  

Rotordiameter:   114 – 132 m  

Vermogen:  3 – 5 MW per windturbine 

Electriciteitsproductie:  20.000 a 30.000 huish. 

 

Fasen aanleg nieuw windpark 

- 15 januari 2015: aanmelden van plan 

- 19 mei 2015: gebiedsatelier omwonenden  

- Vanaf 15 januari 2016: start procedure 

omgevingsvergunning 

- April / mei 2016: terinzagelegging 

ontwerpvergunning 

- Medio 2016: publicatie definitieve vergunning 

- Begin 2018: windpark gereed   

 

Meer informatie?  

Wilt u meer weten over de plannen en ontwikkelingen 

of over de mogelijkheid van participatie? Of heeft u 

een vraag? 

Mail dan naar info@wp-energiek.nl of bel met 

Dolf Geertzema:    06 – 51 16 60 21 of  

Wouter Melchior: 06 – 22 44 94 46. 

 

Op www.wp-energiek.nl  vindt u veel informatie over 

het windpark. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de 

digitale nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de 

ontwikkelingen.  
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