
 
 

Betreft: vergoeding windjaar 2021      Wieringerwaard, december 2021 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

In de nieuwsbrief 7 d.d. juni 2020 heeft u kunnen lezen dat er een 
vergoeding wordt uitgekeerd aan de omwonenden binnen de 1200 
meter van het windpark Waardpolder. Dit jaar heeft  de 1e uitkering 
plaatsgevonden in mei over het jaar 2020. Door verschillende 
omwonenden is echter aangegeven dat zij ook de molens zien en 
toch in laagste categorie vallen. Het bestuur heeft hierover het 
volgende besloten: elke omwonende krijgt dezelfde vergoeding 
aangezien de turbines inderdaad overal te zien zijn en er een 0-uren 
slagschaduwregeling is.  
 
Productie 2021 
De geproduceerde energie is dit jaar lager, namelijk 65.000 MW (begroot is 84.000 MW), echter door  de hoge 
stroomprijzen de laatste maanden draait het park financieel goed. De afname in productie heeft te maken met 
verschillende factoren, dit zijn: 
Een grote storing in het begin van het jaar van turbine T6, deze heeft langere tijd stil gestaan en dus juist in die 
maand is er veel minder geproduceerd. 
Er is over het gehele jaar minder windaanbod, uitzonderingen zijn de maanden augustus en oktober, maar door 
de mindere wind is er ook veel minder geproduceerd.  
Verder is er productieverlies door de slagschaduwregeling, dit is ongeveer 1 % van de totale productie. De 
turbines worden namelijk direct stilgezet als er slagschaduw optreedt. Er zijn ook nog enkele aanpassingen 
geweest voor woningen dit jaar.  
 
App windpark  
Wilt u meer weten over hoe het windpark 
produceert, waarom het soms stilstaat en of het 
veel of hard waait kijkt u dan op onze windpark app 
dan bent u altijd goed geïnformeerd. U vindt de 
app Windpark Waardpolder in de play store of app 
store en deze is gratis te downloaden. Ook op onze 
website www.wp-energiek.nl kunt u informatie en 
nieuwsbrieven vinden.  
 

                  
 
 
 
 
 
  

http://www.wp-energiek.nl/


 
 
 
 
Vergoeding 2021 
Elke omwonende krijgt vanaf dit jaar eenzelfde vergoeding, er is geen onderscheid meer in woningen. Over 
2021 is het bedrag voor elke woning € 750,- euro. We hopen daar ook een bijdrage aan uw stroomrekening te 
leveren. Totaal wordt de uitkering 163 woningen* € 750,- = € 122.250,- . Voor de goede doelen is een bedrag 
beschikbaar van € 7.750,-. 
Volgend jaar en ook daarna zullen wij opnieuw beoordelen welke vergoeding wij kunnen uitkeren, dit kan dus 
ook lager worden aangezien wij natuurlijk niet weten wat de markt doet, wat het windaanbod is en/of er grote 
storingen zijn. 

 
Aanmelden vergoeding 
Wilt u deze vergoeding ontvangen dan kunt u onderstaande gegevens mailen aan het email adres  
info@wp-energiek.nl met als onderwerp vergoeding windpark 2021: 

• Naam 

• Adres  

• Postcode en woonplaats 

• Email adres 

• Telefoonnummer 

• Bankrekeningnummer en op wiens naam dit bankrekening staat. 
Indien u geen mail stuurt op uiterlijk 1 februari  2022 vervalt de vergoeding aan het dorpsfonds.  

 
Wat betreft het dorpsfonds, hier kan altijd een aanvraag voor 
worden ingediend, de criteria hiervoor zijn alleen goede doelen 
in de dorpen Kolhorn en Wieringerwaard, voor maatschappelijke 
of  culturele organisaties of een sportvereniging.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Windpark Waardpolder / WP Energiek B.V. 
 
 
   

mailto:info@wp-energiek.nl

