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Beste leden en burgerleden,

Opwaardering windpark Halsteren
ln oktober 2018 heeft initiatiefnemer innogy de vergunningsaanvraag voor de opwaardering van het windpark Halsteren
ingetrokken. Een opwaardering van vier windmolens met een maximale hoogte van 230 meter kwam niet door de
radartoets vanwege te veel radarverstoring voor Vliegveld Woensdrecht.
Dit heeft er voor gezorgd dat er nieuwe onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen de gemeente, innogy en de
provincie. Hier is voor alle partijen een nieuw voorkeursmodel uitgekomen: drie windmolens op een lijn langs de
zuidelijke Bandijk. Door de recente ontwikkelingen van windturbines is het mogelijk om met drie windmolens van
ongeveer 180 meter tiphoogte een capaciteit van tussen de 12 en de 14 MW op te wekken. Drie windmolens van 180
meter doorstaan de radartoets op deze locatie. lnnogy is bereid om dit model uit te werken.
Het uitwerken van dit alternatief heeft een aantal voordelen:
1.
De Gemeente Tholen heeft aangegeven dat hun nadrukkelijke voorkeur uitgaat naar windmolens in lijn langs de
Bandijk;
2.
Uw raad heeft in augustus 2017 een besluit genomen om voor deze ontwikkeling het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning te coördineren, dit besluit is nog steeds toepasbaar;
3.
De provincie heeft n.a.v. het coördinatiebesluit de bevoegdheid overgedragen aan de gemeente;
4.
Op deze locatie zijn ook al de nodige natuur en milieu onderzoeken uitgevoerd.
Hierdoor kan snel met de vergunningsprocedure worden gestart en wordt er maar beperkt van de streefdatum voor
realisatie afgeweken.
Alternatieven onderzoek
Een aantal bewoners van de Tholenseweg heeft zich verenigd in een belangengroep tegen de opwaardering van het
windpark in de Auvergnepolder-zuid. Naar aanleiding van hun opmerkingen heeft er een alternatieven onderzoek
plaatsgevonden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat, zowel de Auvergnepolder-noord als -zuid geschikt zijn voor de
ontwikkeling van windmolens
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Regionale energiestrategie

ln het klimaatakkoord wat naar verwachting in mei 2019 wordt gesloten is een verplichting opgenomen dat gemeenten
een bod doen op de hoeveelheid duurzame energie die zij denken te kunnen opwekken via een regionale
energiestrategie.
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