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Windpark Hazeldonk-West

Nieuwsbrief nummer 3 - januari 2022
Nabij Transportzone Meer werken Business Centre Treeport (BCT), Eneco en Pure Energie samen
aan de ontwikkeling en bouw van windpark Hazeldonk-West. Het gaat in totaal om vijf
windmolens*. Het windpark is onderdeel van het project EnergieA16.

Start werkzaamheden
In de week van 31 januari 2022 beginnen de civieltechnische werkzaamheden voor
Windpark Hazeldonk-West. Dit betekent dat er parkwegen aangelegd worden. Deze
wegen zijn de verbinding tussen de openbare weg en de windturbine. Er worden zowel
tijdelijke als definitieve parkwegen aangelegd. De werkzaamheden aan de wegen
beginnen bij locatie E3. Vanaf 7 februari starten de werkzaamheden bij E5 en E4 en vanaf
7 maart starten de werkzaamheden voor de locaties E6 en E7. Alle data zijn onder
voorbehoud. We verwachten dat begin juli alle tijdelijke en definitieve wegen klaar zijn.
Wat merk je van de aanleg van parkwegen?
Om de parkwegen aan te leggen, zal er voor de onderlaag van de weg een puinlaag
worden aangebracht. Dit puin moet naar de locaties gebracht worden. Dit betekent dat er
vrachtwagens met materialen in de omgeving rijden. Door niet op alle locaties
tegelijkertijd te starten, proberen we het aantal voertuigbewegingen per dag te beperken.
Aanrijroute werkverkeer
Transport voor de voorbereidende werkzaamheden rijdt aan en af vanaf de A16. Hiervoor
maken zij gebruik van toe- en afrit 14 ‘Transportzone Meer’ en vervolgens over de
Rietvelden. Langs de Rietvelden zijn tijdelijke in- en uitritten gerealiseerd waar het
transport via de parkwegen richting de turbinelocaties E3, E6 en E7 rijdt. (zie kaartje)

Planning
De verwachte planning is:

De startdatum van de activiteiten is altijd onder voorbehoud. Door (weers)omstandigheden moet soms worden
afgeweken van de planning.

Initiatiefnemers vergoeden eventuele
planschade proactief
Door de komst van het windpark Hazeldonk-West is het mogelijk dat een woning minder waard
wordt. Dit heet planschade. Hiervoor kan een schadevergoeding worden aangevraagd bij de
gemeente of provincie. Als initiatiefnemers van windpark Hazeldonk-West willen Business
Centre Treeport, Eneco en Pure Energie alle omwonenden, die recht hebben op planschade
proactief een bedrag aanbieden.
Om te bepalen wie recht heeft op een planschadevergoeding heeft Adviesbureau SAOZ een
inventarisatie gemaakt. Deze inventarisatie is bijna afgerond. Wij verwachten in het eerste
kwartaal van 2022 iedereen die recht heeft op een schadevergoeding een persoonlijk aanbod
te kunnen doen.

Met vriendelijke groet,
Business Centre Treeport, Eneco en Pure Energie
Kijk voor de laatste stand van zaken op de website.
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Heb je een vraag, opmerking of suggestie? Neem
contact met ons op via info@windparkhazeldonkwest.nl of via telefoonnummer +31 53 – 434 1200.
Je kunt vragen naar Ira Hesp, omgevingsmanager
windpark Hazeldonk-West.

Dit is een uitgave van BCT,
Eneco en Pure Energie en
wordt in samenwerking met
andere betrokken partijen
opgesteld. Aan de
informatie in deze
nieuwsbrief kunnen geen
rechten worden ontleend.

www.windparkhazeldonk-west.nl
info@windparkhazeldonk-west.nl
* Waaijenberg, de ontwikkelaar van de meest zuidelijk windmolen (E8)
communiceert zelfstandig met de omgeving. Deze nieuwsbrief heeft geen
betrekking op deze windmolen.
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