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Geachte heer/ mevrouw,
Bij de grensovergang Hazeldonk werken Business Centre Treeport (BCT), Eneco, Pure Energie
(voorheen Raedthuys) samen aan de voorbereidingen van de bouw van het windpark HazeldonkWest. Het windpark is onderdeel van het project Windenergie A16. Als toekomstige buren vinden wij
het belangrijk om u hierover tijdig te informeren. In deze brief leggen wij in het kort uit wie wij zijn,
wat de laatste stand van zaken is en wat wij op dit moment doen.
Het project
Het windpark Hazeldonk-West is gelegen ten zuidwesten van het knooppunt Hazeldonk en bestaat in
totaal uit 6 windmolens. De ontwikkelaar van de meest zuidelijke windmolen (Waaijenberg B.V.)
heeft ervoor gekozen zijn eigen aanbesteding en communicatie te doen. De ontwikkelaars van de 5
andere windmolens doen gezamenlijk de aanbesteding en communicatie. Dit zijn Eneco, BCT
(Treeport) en Pure Energie. Van ons ontvangt u deze brief.
Energieneutraal in 2050
De 5 windmolens leveren straks jaarlijks naar verwachting ruim 15,5 miljoen kWh per jaar per
windmolen op. Dat betekent dat het gehele windpark jaarlijks de energie kan opwekken voor ruim
25.000 huishoudens. Het windpark draagt daarmee bij aan de duurzame energieambitie van
provincie Noord-Brabant om in 2050 energieneutraal te zijn.
Stand van zaken omgevingsvergunningen
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben omgevingsvergunningen verleend
voor de bouw van de windmolens langs de A16. Tegen deze besluiten was beroep ingesteld bij de
Raad van State. Op 22 juli heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Dit houdt in dat de
provincie het besluit op enkele punten moet aanpassen. Zo moet bij Windpark Hazeldonk-West beter
worden gekeken naar de opbouw van de slagschaduw in combinatie met de windmolens in België.
Pas nadat de Raad van State definitieve uitspraak doet, zijn naar verwachting de
omgevingsvergunningen onherroepelijk en kunnen wij met de bouw van het windpark HazeldonkWest beginnen.

Voorbereidende werkzaamheden
Op dit moment zijn wij bezig met een aantal voorbereidende werkzaamheden. Denk hierbij aan het
kiezen van het type windmolen. In de vergunning zijn de kaders voor het type windmolen
opgenomen. Op basis daarvan en verschillende onderzoeken op het gebied van (milieu) technische
eigenschappen en energieproductie wordt de komende maanden een keuze gemaakt. Daarnaast
bereiden wij de noodzakelijke civieltechnische werkzaamheden voor. Denk hierbij aan de locatie en
aanleg van toegangswegen, kraanopstelplaatsen, parkbekabeling, inkoopstation, netaansluiting en
enkele tijdelijke voorzieningen.
Geen informatieavond
Normaal gesproken organiseren wij in deze fase een kennismakingsbijeenkomst voor omwonenden,
waarbij wij ons als ontwikkelaars voorstellen, meer vertellen over de stand van zaken en uitleg geven
over de voorbereidende werkzaamheden. In verband met het coronavirus willen wij dat graag op een
later moment doen. Daarom ontvangt u nu deze brief van ons en wijzen wij u op de nieuwe
projectwebsite www.windparkhazeldonk-west.nl. Op deze website vindt u meer informatie over het
plan, de voorbereidende werkzaamheden, veel gestelde vragen en het laatste nieuws. Ook kunt u
zich op de website inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief. Zodra de situatie het toelaat,
organiseren wij alsnog een kennismakingsbijeenkomst. U ontvangt dan een uitnodiging per post.
Klankbordgroep
We beseffen goed dat wij straks werken in de woon- en werkomgeving van u en uw buren. Om
wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken bij (de voorbereidingen van) de
bouw van het windpark willen we een klankbordgroep in het leven roepen. Onderwerp op de agenda
van de klankbordgroep zijn bijvoorbeeld de planning van de bouwwerkzaamheden en het
bouwverkeersplan. Samen met u kijken we hoe we de gevolgen van de bouw tot een minimum
kunnen beperken. Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep? Meld u zich dan aan via de website.
Wij staan u graag te woord
Meer informatie over het windpark Hazeldonk-West vindt u op de website www.windparkhazeldonkwest.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief en de klankbordgroep. Wanneer u
vragen over de bouw van het windpark Hazeldonk-West heeft, kunt u contact met Maureen Bekke,
omgevingsmanager windpark Hazeldonk-West. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer +31 53 – 43
41 200 of emailadres info@windparkhazeldonk-west.nl. Wij staan u graag te woord.
Met vriendelijke groet,
namens de ontwikkelaars
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Projectleider Eneco

Dirk-Jan Matthijsse
Projectleider Pure Energie

Wilt u meer weten over de windprojecten langs de A16?
Kijk dan op www.energiea16.nl en www.brabant.nl/windenergiea16

