
 

 

 

 

Nieuwsbericht windpark Waardpolder nr. 3,  december 2015 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rond Windpark Waardpolder

Overzicht 2015  

Gebiedsatelier  

Op 19 mei 2015 was het gebiedsatelier in Schagen, 

hier is door de provincie Noord Holland en de 

initiatiefnemer WP Energiek ingegaan op de plannen 

voor vernieuwing van het windpark Waardpolder.  

 

De opkomst was goed en er is die avond gesproken 

over veel verschillende onderwerpen. Ook kon men 

zich die avond aanmelden voor de klankbordgroep. 

Het plaatje hiernaast geeft een beeld van de nieuwe 

situatie. De blauwe lijn geeft de geluidsbelasting aan 

van een mogelijke nieuwe windmolen, de norm die is 

berekend is de wettelijke norm 47Lden. Op de website 

kun je hier meer over lezen bij Nieuw Windpark. 

 

Facts & Figures nieuwe windpark 

Initiatiefnemers: WP Energiek BV.   

Opgericht in 2006 en bestaat uit 7 

aandeelhouders 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. 

 

 
 

 

De klankbordgroep  

Met ongeveer 20 direct omwonenden en  

dorpsvertegenwoordigers van Kolhorn en 

Wieringerwaard is de klankbordgroep op 2 juli 2015 

gestart met de eerste bijeenkomst. De vele vragen die 

men had over bijvoorbeeld slagschaduw, hoogte, 

geluid, planschade, overlast tijdens bouw zijn aan de 

orde geweest. Op 24 augustus is er een herhaalsessie  

geweest voor nieuwe aanmeldingen en degenen die 

niet aanwezig waren. Veel inzicht gegeven en 

antwoorden op de vragen.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Sinds deze bijeenkomst bestaat de klankbordgroep uit 

27 direct omwonenden van de eerste ring en 1 

dorpsvertegenwoordiger van Kolhorn.  

De 3e bijeenkomst op 17 september 2015 heeft inzicht 

gegeven in de onderzoeken die WP Energiek heeft 

uitgevoerd over o.a.: geluid, slagschaduw, ecologie, 

externe veiligheid, bodem en water, landschappelijke 

inpassing, defensie en radar, obstakelverlichting etc.   

 

 
Visualisatie niewe windmolens vanaf kruispunt Kolhorn 

 

Er is gesproken over financiële participatie en 6 leden 

van de klankbordgroep hebben zich aangemeld om dit 

verder uit te werken. Deze 6 personen zijn 

vertegenwoordigers van de Barsingerweg, Sluizerweg, 

Westfriesedijk, Waardpolderhoofdweg en de 

Nieuwesluis.  

Ook is de behoefte uitgesproken om een excursie te 

organiseren naar een vergelijkbaar windmolenpark.  

 

Op 23 november is de 4e klankbordgroepbijeenkomst 

geweest. Hier zijn besproken: financiële participatie en 

het maken van afspraken met een stichting/vereniging 

van omwonenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursie 10 oktober 

Behalve de klankbordgroepleden zijn ook de direct 

omwonenden en andere geinteresseerden uit 

Wieringerwaard uitgenodigd. Met een groep van 25 

deelnemers hebben we het Testpark van ECN bezocht 

in de Wieringermeer. Wij hebben daar veel gehoord 

van de heer Korterink van het ECN over de laatste 

technische ontwikkelingen van nieuwe windturbines 

en hoe men deze telkens verbetert door onderzoek 

naar bijvoorbeeld andere bladen of rotor.  

 

Ook hebben we een windturbine van binnen mogen 

bekijken, dit was een Alstom windturbine van 117 m 

ashoogte. Indrukwekkend om te zien wat voor 

appararatuur er in zit. 

 

 

 
Deelnemers excursie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ECN testpark Wieringermeer 

 

Daarna hebben we gezamenlijk een lunch genoten en 

de ervaringen/indrukken gedeeld. De deelnemers 

waren positief over de hoogte, wat vooral belangrijk 

was is de rotor. Als de rotor groter is dan draait ze 

rustig, dat geeft een mooi beeld. Ook over het geluid 

was men positief, dit viel heel erg mee op een afstand 

van 600 meter. De meeste woningen van WP 

Waardpolder staan nog veel verder van de molens, 

ongeveer 800 meter.  

 

Uitwerking financiële participatie 

De 6 klankbordgroepleden, die zich verdiept hebben in 

de verdeling van het beschikbare geld van € 30.000,- 

voor de omgeving, hebben dit zorgvuldig uitgewerkt. 

De verdeling komt bij de woningen tot een afstand van 

1.137 meter. Dit zijn de woningen met uitzicht op de 

windmolens. Op basis van geluid, slagschaduw en 

afstand kan men jaarlijks een bedrag ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is er een jaarlijks bedrag van vierduizend 

euro voor projecten of verenigingen in de dorpskernen 

Wieringerwaard en Kolhorn. 

De precieze uitwerking kun je vinden op de website. 

 

Vervolg in 2016 

Vanaf 15 januari 2016 kunnen initiatiefnemers een 

omgevingsvergunning aanvraag indienen bij de 

Omgevingsdienst. We zullen jullie op de hoogte 

houden via de website. Of anders kun je kijken op de 

website van de provincie. 

 

Website 

Op de website www.wp-energiek.nl kun je alle 

presentaties, onderzoeken en verslagen vinden. 

 

Vragen  

Als je nog vragen of opmerkingen hebt kun je contact 

opnemen met Dolf Geertzema, mobiel 06 – 51 16 60 

21 of Wouter Melchior, mobiel 06 – 22 44 94 46 of per 

email naar info@wp-energiek.nl. 

 

Digitale nieuwsberichten 

Wil je op de hoogte blijven ? 

Aanmelding voor de digitale nieuwsberichten kan ook 

via dit email adres. Regelmatig sturen wij updates of 

nieuws aan de omwonenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wp-energiek.nl/
mailto:info@wp-energiek.nl


 

 

 

 

 

 

 

WP Energiek wenst u fijne feestdagen en een gelukkig 2016!

 

Alstom windturbine 

 


