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Bijeenkomst klankbordgroep Windpark Energiek 

 
Datum: 23 november 2015 
 
 
Aanwezig: 

Waardpolder Energiek:  
Dolf Geertzema, Wouter Melchior, Jacqueline Geertzema, Bram van Woerkom.  

Bosch & Van Rijn: 
 Ruud van Rijn. 

Omwonenden en klankbordgroep:  
Hidde Hylarides, Jack Bes, Jolanda Oostwoud, Piet Tromp, Jaap Brantjes, Rene 
Metzelaar, Judith van Raalte, Eef van der Laan, Jack Koopman, Albert van Bruggen, 
Marjan Bierman, Bets Hakvoort, Henk Swart, Jan en Thea Buitenhuis, Arien Groot, 
Johan Vries. 
Nieuwe aanmeldingen: 
Piet en Very Borst (Kreil 7), Leo Dekkinga (Waardpolderhoofdweg), Chantal 
Teerenstra (Nieuwesluis) 

 Onverwachte gasten vanuit de Maatwerkgroep: 
Jan Eichhorn (Kreil 12), Marjorie Pigge (Kreil 12), Pieter Jan Paarlberg (Kreil), Ilse 
Olivier (Kreil 17), Jan van de Velden (Kreil 14), Yvonne van de Velden (Kreil 14) 

Afwezig met/zonder bericht:  
Gerard Kistemaker, Dein Venema, Wendy Dubbeld, Ruud Beers, Rie Heezen, Klaas 
Peter en Ina Kaan. 
 

Opening 

Opening 20:02 u 
 
Dolf Geertzema opent: 
“Allen van harte welkom bij de 3e klankbordgroep-bijeenkomst.”  
Dolf geeft aan dat hij verrast is door de opkomst van veel mensen die niet in de klankbordgroep 
zitten. Een aantal mensen had via email laten weten geïnteresseerd te zijn om in de 
klankbordgroep zitting te nemen. Dolf geeft aan dat WP Energiek eigenlijk voornemens was om 
aan de bestaande klankbordgroepleden voor te leggen of de aanmelding akkoord zou zijn.  
 
Jack Koopman: “Waarom zijn de nieuwe leden er nu pas?” Hij vindt dit niet goed, hij vindt dat hij 
er veel tijd in gestopt heeft en waarom komen er nu opeens zoveel nieuwe mensen bij? “Afspraak 
is dat we hierover de mening peilen bij de klankbordgroep, voorlopig is de klankbordgroep goed 
vertegenwoordigd met mensen van alle omliggende wegen”. 
 
Er ontstaat een discussie en er wordt geconcludeerd om, nou iedereen er toch al is, gewoon door 
te gaan met de vergadering. De nieuwe mensen stellen zich voor (zie lijst aanwezigen hierboven). 
 

Hoe ziet de agenda er uit 

Dolf Geertzema geeft de agenda aan: 
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 Notulen 17 sept 2015, incl. Actiepunten. 
 Mededelingen – Stand van Zaken. 
 Kerngroep financiële participatie (Hidde Hylarius), bijlage 1. 
 Pakket van afspraken (Jaap Brantjes), bijlage 2. 
 Rondvraag, nieuwe datum en sluiting. 

  

Notulen 

Notulen van 17 september worden doorgenomen en aangenomen. 

 

Mededelingen 

Slagschaduw = 0 
Dolf Geertzema deelt mee dat de initiatiefnemers van WP Energiek besloten hebben om er voor te 
zorgen dat alle omliggende woningen geen slagschaduwhinder hebben. Dit wordt via software in 
de turbine ingeregeld.  
 
Toelaten nieuwe leden klankbordgroep? 
Discussie is al bij de opening gevoerd. Nieuwe leden zijn welkom. 
 
Toplichten: pilot resultaten 
Er heeft een pilot gelopen om hinder van toplichten te minimaliseren. Dolf deelt mede dat WP 
Energiek gaat proberen om de hinder van toplichten via afscherming of door gebruik van infrarood 
licht zo minimaal mogelijk te maken. 
 
Risicoanalyse planschade (SAOZ) 
Terugkoppeling aan de klankbordgroep: Het rapport van SOAZ geeft aan dat voor de 
initiatiefnemers van het windpark het risico op planschade nihil is. 
 
Terugkoppeling excursie 
Op 10 oktober 2015 is voor de leden van de klankbordgroep een windexcursie geweest, naar het 
ECN testpark. Er waren heren aanwezig van ECN en Gamesa, die hielden een verhaal. De condities 
waren optimaal: windkracht 3, zodat de windturbines goed draaien en het achtergrondgeluid van 
ruisende bomen en planten gering is. Op verschillende afstanden werd er geluisterd naar de 
windturbines. 
En traag draaiende windturbine werd het aantrekkelijkst gevonden, dat geeft een rustig beeld. 
Over het algemeen vond men het geluid meevallen.  
 
Mer –beoordeling ingediend 
De mer-beoordeling, die in het vorige klankbordgroepoverleg besproken is, is ingediend. Er is nog 
geen ontvangstbericht van de provincie terug gekomen. 
 
Website geactualiseerd 
 Website uitgebreid met teksten, figuren en rapporten. 
 

Kerngroep financiële participatie  

Hidde Hylarides presenteert de resultaten van de kerngroep financiële participatie. Zie bijlage 1. 
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Deze groep bestaat uit de volgende leden: 
 Albert van Bruggen 
 Jolanda Oostwoud 
 Arien Groot 
 Marjan Bierman 
 Jack Bes 
 Hidde Hylarides 

 
Deze werkgroep heeft gewerkt aan een verdeelsleutel voor financiële participatie. 
Uitgangspunten: 

 Het is geen tegemoetkoming voor planschade o.i.d. 
 Beschikbaar is 50 €ct per MWh. 
 Totaal wordt uitgegaan van €30.000 per jaar. 
 Passieve participatie. 

 
Er is een opsplitsing van het participatiefonds in: 

 Gebiedsfonds voor beide kernen. 
 Direct-aanwonenden-fonds (adresgebonden). Hoogte bedrag is gebonden aan: 

1. Zicht 
2. Geluid 
3. Slagschaduw 

Nadere toelichting: 
Ad. 1 Verdeling op basis van zicht: 
- direct aangelegen wegen 
- binnen een straal van 1137m 
Ad. 2 Op basis van Geluid: nabij geluidscontour 47dB Lden G132. 
Ad. 3 Op basis van slagschaduw: binnen de ‘kerstboom’. 
 
Indien bedrag geweigerd wordt dan gaat het naar het gebiedsfonds. 
 
De bedragen zijn onderverdeeld in €50, €150, €200, €250 per huis per jaar. 
 
Waarom 1137m? 
Dat is gebaseerd op een specifiek huis dat wel direct aanwonend was, en het verst weg lag. 
 
De bedragen worden vastgelegd in de percentages. De percentages vormen de verdeelsleutel. 
 
Nog onduidelijk zijn de volgende zaken: 

 Levensduur: van wanneer tot wanneer? 
 Compensatie voor inflatie?  
 Normverandering: wat als de richtlijn anders wordt? 
 Peildatum: wanneer gaan het geld uit? Rond nieuwjaar? 
 Organisatie: wie gaat het fonds wegzetten, tot besteding komen, er is een verdeling nodig. 

Aanvragen moeten ‘koosjer’ zijn. Goede administratie nodig. 
 
Hidde ontvangt lof voor het gedane werk van Jaap Brantjes e.a. Dhr. Brantjes is content. 
 
Dolf Geertzema over compensatie van inflatie? Dat moeten we nog bekijken.... Aan de 
rekenmeester over laten. 
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Dolf vraagt of het plan zoals door de kerngroep financiële participatie gemaakt is ter stemming 
moet? 
Jolanda Oostwoud: Laten we het op de site zetten en dan een nachtje laten slapen. 
Iedereen stemt in. 
 
Na aanleiding van de presentatie is er nog een aantal vragen/opmerkingen. 
Chantal Teerenstra: Is de vergunning niet op type?  
Dolf: Nee, is in principe op bandbreedte, tenzij de provincie dit niet accepteert. 
 
Jan Eichhorn: “De werkgroep maatwerk wil niet meegaan met molens met 186m tiphoogte. Dat 
vinden wij te hoog. Eerst moeten we kijken naar wat er kan. Als we akkoord gaan met het 
financiële plan zoals door Hidde gepresenteerd dan creëren we draagvlak dat er niet is.....” 
Jaap Brantjes: Als je je plan ontwikkelt, moet je ook over financiële participatie nadenken. 
Albert van Bruggen: Het is niet nodig dat de Maatwerkgroep instemt, het gaat om de 
klankbordgroep. 
 
Dolf Geertzema: we zetten het plan op de website. 
Jacqueline Geertzema: ik mail het voorstel naar de klankbordgroep, dan kan iedereen hier op 
reageren via de mail.  
 
De vraag rijst nog op: Hoe zit het met grondeigenaren die niet in het gebied wonen? 
Er zijn namelijk grondeigenaren die geen woonadres hebben. 
Hidde: Die krijgen geen compensatie, dat zijn namelijk geen omwonenenden. 
Jack Bes: En de grondhuurders verschillen per jaar, dat is tevens erg lastig. 
 

Pakket van Afspraken 

Jaap Brantjes presenteert een powerpoint. Onderwerp: Afspraken die de Klankbordgroep wil gaan 
maken met de initiatiefnemers van WP Energiek. Zie bijlage 2.  
De klankbordgroep gaat een Stichting of Vereniging vormen. 
 
A. Molenontwerp 
De best mogelijk techniek moet gekozen worden: 

 Geluid geminimaliseerd. 
 Verstelbare zeeg (pitchen). 
 Directe overbrenging, geen tandwielkast. 
 Lager toerental / draai, rustig draaiend. 
 Bewezen resultaten fabrikant, garanties fabrikant (Dolf uiteraard mee eens). 

 
B. Slagschaduw 

 Tot 0 gereduceerd 
 
C. Geluid 

 Geluidsmeting (RUD) – jaarlijkse controles. 
 Indien molens niet voldoen: stilzetten. 
 Meldpunt overlast instellen. 

 
Vraag over laag frequent geluid: Is dit schadelijk? 
Ruud van Rijn: het is een verwaarloosbaar issue. 
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Jaap Brantjes: Als het achtergrondgeluid laag is, dan hoor je de windturbine eerder. 
Ook: Hoe vochtiger de lucht hoe meer je hoort. 
 
D. Overlegstructuur 
Stichting of vereniging zorgt voor (bij voorkeur stichting?): 

 Verdeling €30.000. 
 Halfjaarlijkse bijeenkomst. 
 Stukken pas definitief vastgesteld na instemming van leden. 
 WPE draagt oprichtingskosten. 
 WPE draagt vergaderkosten. 

 
Hidde: klachten direct bij WPE! 
 
Chantal Teerenstra: Je moet een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
Dolf: de kosten hiervan dragen wij. 
 
E. Juridische structuur 

 Stichting of vereniging. 
 Direct na evt. vergunning worden deze afspraken notarieel vastgelegd. 

 
Dhr. Zwart: Je zou eens per jaar een windmolen open moeten zetten voor een open dag met alle 
omwonenden. 
Dolf: Goed idee. 
Dolf: Er komen ook obligaties, de rente hiervan is hoger dan op de bank. 
 

Rondvraag: 

Jolanda Oostwoud: Is de Maatwerkgroep al naar provincie geweest? 
Jaap Brantjes: “We (+Dein Venema) hebben ingesproken bij Cie RWW. We hebben gezegd: plaats 
windturbines eerst in industriële gebieden. Waardpolder hoort in groep 5 thuis. 
Ma 30 nov. vergaderen NLM en RWW nog een keer, over het laatste besluitproces. Midden dec. 
2015 is de definitieve vergadering van PS waar men besluit onder welke voorwaarden de 
windturbines geplaatst kunnen worden. Provincie wil cap houden op 685,5 MW.”  
 
Jacqueline Geertzema: Gedeputeerde de Vries is opgestapt. 
 
Chantal Teerenstra: Kan het SAOZ rapport op de website? 
Dolf Geertzema: Ja dat kan. 
 
De notulen komen op de website, bij prangende vragen aub mailen of bellen. 
 
Nieuwe datum Klankbordgroep:  
Maandag 11 jan 2016 vergadering om 20 uur.   
 
Sluiting 21:50 
 

 
 


