
 

 

 

 

Nieuwsbericht Windpark Waardpolder nr. 5,  december 2017 

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

Omgevingsvergunning onherroepelijk vergund 

In 2017 is de procedure van omgevingsvergunning voor de bouw van 6 nieuwe windturbines uitgevoerd. Vanaf eind 

april lag de voorlopige vergunning ter inzage en is er nogmaals een informatieavond georganiseerd bij Igesz. Op de 

voorlpige vergunning zijn 12 zienswijzen ingediend, deze gingen voornamelijk over geluid, slagschaduw, impact op het 

landschap. De nota van antwoord op deze zienswijzen is samen met de definitieve vergunning gepubliceerd in juni en 

hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Hierdoor is de vergunning onherroepelijk verleend, waar wij natuurlijk blij mee 

zijn.  

 

Planning 

We zijn druk bezig met de ontwikkel- en realisatiefase, de oude turbines worden momenteel al ontmanteld en we zijn 

in gesprek met turbinefabrikanten. Voor 2018 is de globale planning: 

• Januari tot mei 2018: gesprekken met turbinefabrikanten en financiers 

• Juni/juli 2018: definitieve keuze windturbine 

• 3e kwartaal 2018: voorbereidingen park bekabeling, funderingen , verbreden weg 

• 3e en 4e kwartaal 2018: aanleg bekabeling, bouwen funderingen, wegen verbreden 

• 1e kwartaal 2019: start bouw windturbines 

• 2e kwartaal 2019: in productie windturbines  

 

Facts & Figures nieuwe windpark 

Initiatiefnemers:   WP Energiek BV 

Aantal windturbines: 6 

Ashoogte:  117 – 120 m  

Rotordiameter:   114 – 132 m  

Vermogen:  3 – 5 MW per windturbine 

 

Klankbordgroep 

We nodigen de klankbordgroep uit voor een bijeenkomst in januari 2018. Dan zullen we meer uitleggen over de 

planning, de obligatieregeling en andere relevante onderwerpen. Wil je hierbij  bij aanwezig zijn dan kan dit. Stuur  

een mail naar info@wp-energiek.nl voor een uitnodiging. 

 

Website 

Op de website www.wp-energiek.nl kun je alle informatie vinden over het plan. 

 

Digitale nieuwsberichten 

Wil je op de hoogte blijven ? Aanmelding voor de digitale nieuwsberichten kan ook via het email adres. Regelmatig 

sturen wij updates of nieuws aan de omwonenden.  

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


 

 

 

 

Wij wensen jullie een gezond en gelukkig 2018! 

 

 

Alstom windturbine 

 


