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Inleiding:
De gemeente Woensdrecht is door de gemeente Reimerswaal in kennis gesteld van de
ontwikkelingen van een grootschalig windpark nabij de gemeentegrens van Woensdrecht.
Middels een schriftelijke reactie heeft de gemeente Woensdrecht haar standpunt duidelijk
gemaakt met betrekking tot deze ontwikkelingen.
Kernboodschap:
Het plan windpark Reimerswaal is in zijn huidige vorm onverenigbaar met de kenmerkende
eigenschappen van de gemeente Woensdrecht en diens inzet voor het behoud van het open
polderlandschap. De gemeente Woensdrecht vraagt de gemeente Reimerswaal en
initiatiefnemers om dit gewogen belang mee te nemen in het zoeken naar geschikte locaties.
De gemeente Woensdrecht verzoekt daarnaast de gemeente Reimerswaal om het aangewezen
onderzoeksgebied uit te breiden in de MER en een grensoverschrijdend onderzoek te
verrichten. Door grensoverschrijdende locaties in een groter gebied te onderzoeken streeft
Woensdrecht naar een invulling van het windpark waarin het open polderlandschap behouden
blijft.
Consequenties:
Het voorlopige plan zoals dat is opgesteld door de gemeente Reimerswaal bestaat uit een
totaal van 16 nieuwe windmolens. Deze worden opgesteld in een dubbele lijnopstelling vanaf
de kreekraksluizen en sluiten aan op het windpark (in ontwikkeling) van Woensdrecht op de
Kabeljauwbeek. In de optimale opstelling van de windmolens komt een van de 16
windmolens uit op Woensdrechts grondgebied in lijn met de geplande molens van de
Kabeljauwbeek.
Enkele bestaande molens zullen als gevolg van deze herontwikkeling verdwijnen, te weten de
windmolen in Woensdrecht van de Heer Hopmans en het bestaande windmolen park Anna
Mariapolder in Rilland.

Vervolgstappen:
De gemeente Woensdrecht is aangesloten bij de werkgroepen georganiseerd door
Reimerswaal inzake de herontwikkeling van het windpark en zal nauw aangesloten zijn bij de
bekendmaking van de definitieve plannen.
Het college blijft uw raad informeren over de voortgang en de ontwikkelingen.
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