Nieuwsbericht windpark Waardpolder nr. 4, december 2016
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rond Windpark Waardpolder, zodat u op de hoogte
blijft van de relevante ontwikkelingen van ons windpark.

Ontwikkelingen provincie Noord Holland
Na een zorgvuldig traject is Windpark Waardpolder een van de zes aanvragen die verder gaat in de procedure. Het
beleid waaraan de aanvragers van nieuwe windparken moeten voldoen is ondermeer :
Afstand is minimaal 600 meter tot de woningen
Twee oude molens saneren voor elke nieuwe molen
Het plan ligt in een aangewezen herstructureringsgebied
Minimaal 6 molens op een rij
Er zijn 17 aanvragen ingediend bij de provincie in de periode van 15 januari tot 15 mei 2016, daarvan voldeden er
uiteindelijk 11 niet aan de gestelde eisen en zijn inmiddels definitief geweigerd.
De zes aanvragen die wel verder gaan in de procedure zijn:
Aanvrager Wind Groep Holland BV
Aanvrager Wind Groep Holland BV

Locatie
Locatie

Aanvrager Eneco Wind B.V.
Aanvrager Tata Steel IJmuiden
Aanvrager WP Energiek B.V.
Aanvrager Windmolens Groetpolder B.V.

Locatie
Locatie
Locatie
Locatie

Nieuwe Hemweg
Gemeente Amsterdam
Uitbreiding windturbinepark Havenwind
(Westpoort Amsterdam)
Gemeente Amsterdam
Windpark Spuisluis
Gemeente Velsen
Windpark Tata Steel (scenario 3) Gemeente Velsen
Waardpolder
Gemeente Hollands Kroon
Groetpolder
Gemeente Hollands Kroon

Facts & Figures nieuwe windpark
Initiatiefnemers:
WP Energiek BV, opgericht in 2006 en bestaat uit 7 aandeelhouders 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 27 direct omwonenden en dorpsvertegenwoordigers van Kolhorn en Wieringerwaard is de klankbordgroep op 2
juli 2015 opgericht. In 2015 zijn we vier keer bij elkaar geweest en heeft er ook een excursie plaatsgevonden, in
februari 2016 is de laatste vergadering geweest , waar we de financiele participatie verder hebben afgesproken. Als u
wilt weten hoe dit er uit ziet kunt u het beste op de website kijken naar het participatieplan.
Het komt er op neer dat er een vast bedrag in het dorpsfonds wordt gestort namelijk 18% van het participatiefonds.
Verder krijgt elke omwonende binnen de 1200 meter een bedrag , wat gebaseerd is op afstand, slagschaduw, zicht.
Verder is er afgesproken dat er een 0 uren slagschaduw regeling komt , dit betekent dat de molens stilgezet worden
op het moment dat er slagschaduw op uw woning komt, hiermee komen we tegemoet aan de wens van de
klankbordgroep. Als u wilt weten of en hoe vaak slagschaduw kan voorkomen dan staan er op de website ook
berekeningen en tabellen van het omliggende gebied. Wat betreft geluid zullen wij natuurlijk rekening houden met
het brongeluid van de turbines, voor zover we dat kunnen. Toplichten zijn ook een aandachtspunt, waar we nog
verder aan werken, echter daar zijn we natuurlijk gehouden aan de wettelijke eisen. Landelijk zijn er echter al pilots
met toplichten.
Ook hebben we afspraken gemaakt over het oprichten van een stichting, die bij de realisatie van het park wordt
opgericht. Deze stichting krijgt ondermeer taken voor de verdeling van de gelden van het dorpsfonds, en zal in de
plaats komen van de klankbordgroep.
Verder is de planning besproken en afgesproken dat we weer bij elkaar komen als er relevante ontwikkelingen zijn.
Website
Op de website www.wp-energiek.nl kunt u alle presentaties, onderzoeken en verslagen vinden.
Vragen
Als u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de directeur Dolf Geertzema,
telefoon 06 – 51 16 60 21 of via email : info@wp-energiek.nl.
Digitale nieuwsberichten
Wilt u op de hoogte blijven ?
Aanmelding voor de digitale nieuwsberichten kan ook via dit email adres. Regelmatig sturen wij updates of nieuws aan
de omwonenden.

Hieronder hebben wij de planning voor het project op hoofdlijnen opgenomen:
(bron: provincie Noord Holland):
Planning Wind op land
Periode

Activiteit

15 januari tot Initiatiefnemers konden hun aanvraag voor een windpark indienen bij het
15 mei 2016 Omgevingsloket.
15 januari tot De 17 aanvragen zijn door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
juli 2016
getoetst aan de eisen van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Tegelijkertijd
bereidde de OD NZKG de toets op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
voor.
Medio juli
2016

Het overzicht van de aanvragen die voldoen (6) en die niet voldoen (11) aan de eisen
van de PRV zijn door de OD NZKG naar de provincie gestuurd.

Juli september
2016

De provincie heeft getoetst of er meer aanvragen zijn dan de op dat moment geldende
opgave.

Juli september
2016

De provincie heeft de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) om advies gevraagd
op de voorgestelde rangschikking op ruimtelijke kwaliteit

September
2016

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten dat 6 aanvragen verder kunnen in de
procedure.

November
2016

GS hebben 11 aanvragen definitief geweigerd.

Voorjaar
2017

GS besluiten over de ontwerpvergunningen. De ontwerpen liggen vervolgens 6 weken
ter inzage. Ook de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) worden ter inzage
gelegd. Dit biedt de mogelijkheid om door middel van een zienswijze te reageren op het
ontwerpbesluit. Ook wordt per windlocatie een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Medio 2017

GS besluiten over definitieve vergunning en Provinciale Staten geven al dan niet een
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) op ruimtelijke gronden af. Eventueel starten er
beroepsprocedures.

Vanaf 2018

Realisatie windparken

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017 !

Alstom windturbine

