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Gemeente Reimerswaal
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Schríftelijke reactie gemeente Woensdrecht op de geplande
herontwikkeling van het windpark Reimerswaal.
18 december 2019

Datum
Bijlagen -

Geachte college van burgermeester en wethouders en leden van de
gemeenteraad,
Op 11 november en 16 december jl. hebben overleggen plaatsgevonden met de
gemeente Reimerswaal, de provincie Zeeland en de initiatiefnemers van het
windmolenpark Reimerswaal (Zeeuwwind en Eneco). In de gesprekken zijn de
plannen kenbaar gemaakt omtrent de (her)ontwikkeling van een grootschalig
windpark op het grondgebied van Reimerswaal nabij de gemeentegrens van
Woensdrecht. Graag geven wij onze reactie op dit voornemen.
Verstoring open polderlandschap
De gemeente Woensdrecht zet zich in voor duurzaamheid en legt dit vast in
haar visies en beleid. Waar mogelijk werken we samen met andere gemeenten
en partners om de energietransitie te versnellen. De belangen waar het gaat om
het beschermen van karakteristieke kenmerken in het landschap, zoals de
Brabantse Wal en het open polderlandschap richting Zeeland, kunnen daarmee
conflicteren.
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Elet behoud van het open polderlandschap heeft een belangrijke rol gespeeld
bij het reeds in ontwikkeling zijnde windpark Kabeljauwbeek. Voor dit project
zijn de windmolenlocaties strategisch gekozen tegen de achtergrond van het
Antwerps havengebied en deze wijze rekening houdend met het karakter van
het landschap.
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Uit de voorlopige planlocaties voor het windpark Reimerswaal is vast komen
te staan dat realisatie van het windpark een directe verstoring oplevert van het
open polderlandschap.
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Het windpark Reimerswaal is daarmee onverenigbaar met de kenmerkende
eigenschappen van de gemeente Woensdrecht en onze inzet voor het behoud
van deze eigenschappen.
Onderzoeksgebied
Vanuit de nationale klimaatopgaven en regionale energie strategieën wordt
gestreefd naar grensoverschrijdend beleid. In het belang van de energietransitie
is het essentieel om de gemeentegrens geen beperking te laten zijn voor
projecten en ontwikkelingen.
Een uitbreiding van het onderzoeksgebied richting Woensdrecht kan mogelijk
resulteren in een invulling van het windproject waarbij het open
polderlandschap behouden blijft.
Verzoek
Wij verzoeken de gemeente Reimerswaal om:
uitbreiding van het onderzoeksgebied in de MER;
invulling van het windproject Reimerswaal te realiseren zonder afbreuk
te doen aan de karakteristieke kenmerken van het open
polderlandschap.
De gemeente Woensdrecht verzoekt tot slot aangesloten te blijven, als
buurgemeente en gesprekspartner, bij de verdere ontwikkelingen van het
windpark Reimerswaal.
Tot slot
Voor vragen over dit onderwerp en schrijven kunt u contact opnemen met
beleidsmedewerker duurzaamheid,
Om u snel van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u vriendelijk om het
zaaknummer Z19.05134 te vermelden.
Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd, tekenen wij.
Namens burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

