
 

 

 

 

Nieuwsbericht voor omwonenden, nr. 2. februari 2015 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand vanzaken rond Windpark Waardpolder: 

De planvorming is gestart 

Provincie heeft beleidskader vastgesteld 

Op 15 december 2014 hebben Provinciale Staten van 

Noord-Holland het beleidskader Wind op land 2014 

vastgesteld. Daarin is de Waardpolder aangewezen als 

één van de gebieden waar herstructurering van 

windparken is toegestaan. Dit maakt de verwijdering 

van oude en de ontwikkeling van nieuwe windturbines 

op de locatie van Windpark Waardpolder Energiek 

mogelijk.  

 

 
 

19 molens vervangen door 6 of 7 nieuwe 

Initiatieven voor vervanging van windturbines moeten 

worden gemeld bij de provincie Noord-Holland. De 

provincie gaat ook over de uiteindelijke 

vergunningverlening. De eigenaren van windpark 

Waardpolder Energiek hebben hun plan op 15 janauri 

2015 gemeld.  

Het nieuwe plan gaat over een opstelling met zes of 

zeven moderne windturbines. Alle negentien  

bestaande turbines zullen worden verwijderd.  

 

Vergunningaanvraag en onderzoek 

In het komend half jaar vindt de voorbereiding van 

een vergunningaanvraag plaats. Er wordt een 

zogeheten mer-beoordelingsprocedure doorlopen. De 

initiatiefnemers laten diverse onderzoeken uitvoeren, 

onder meer naar geluid, slagschaduw en 

landschappelijke effecten. De onderzoeken laten zien 

wat het effect op de omgeving is. 

 

Betrokkenheid van omwonenden 

Wij willen u als omwonenden niet alleen goed 

informeren, maar ook actief betrekken in het proces. 

De resultaten van de onderzoeken bespreken we 

voordat de mer-beoordeling wordt afgerond. Ook 

willen we met u praten over financiele participatie in 

het nieuwe windpark. Natuurlijk heeft u daarnaast de 

mogelijkheid om gebruik te maken van de 

gebruikelijke, wettelijke inspraakmomenten in de 

vergunningprocedure. 

 

Uitnodiging voor bijeenkomst 

In februari of maart organiseren wij, samen met de 

provincie, een zogenaamd ‘gebiedsatelier’. Zodra de 

datum bekend is ontvangt u een uitnodiging.  

Wij houden u in de toekomst graag digitaal op de 

hoogte. U kunt hiervoor een email sturen naar  

info@wp-energiek.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Windpark Waardpolder  

www.wp-energiek.nl 
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