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Op 19 mei 2015 organiseerde de provincie het eerste gebiedsatelier in het kader van
de Herstructurering Wind op land. De avond werd bezocht door zo’n 100
belangstellenden, waarvan het merendeel in een straal van 1500 meter binnen het
plangebied woont. Daarnaast waren er ook dorpsraden, enkele lokale politici en
ondernemers aanwezig.
Gedeputeerde Talsma heette de aanwezigen
welkom en gaf plenair een toelichting op de
provinciale doelstellingen, kaders en
procedures. Hij vertelde dat de provincie een
principe-aanvraag heeft ontvangen van WP
Energiek ter realisatie van een nieuw windpark
in het kader van de herstructurering van wind
op land. De aanvraag van WP Energiek lijkt op
het eerste gezicht aande voorwaarden zoals
lijnopstelling van minimaal 6 turbines, minimaal
600 meter tot gevoelige bestemmingen en voor
iedere nieuw te bouwen turbine moeten er
twee gesaneerd worden) te kunnen voldoen.
Om die reden organiseert de provincie een gebiedsatelier: de provincie wil graag dat
omwonenden in een straal van 1500 meter in een vroegtijdig stadium kennis kunnen
nemen van de plannen en waar mogelijk kunnen meepraten over de invulling ervan.
De initiatiefnemer wordt gevraagd de input van de omgeving te verwerken in zijn
definitieve aanvraag die hij vanaf 15 januari 2016 kan indienen.
Na de introductie van gedeputeerde Talsma was het podium voor de initiatiefnemer
van Windpark Waardpolder: WP Energiek. WP Energiek gaf een toelichting op de
door hen ingediende principe aanvraag. Het door hen beoogde windpark bestaat uit
6 windturbines van ca. 120 meter hoog. Het betreft een herstructurering, wat wil
zeggen dat de 6 turbines in plaats van de huidige 19 kleinere turbines (ca. 30 meter
hoog) komen. De turbines zijn gepland op een afstand van ca. 800 meter van
woningen, er liggen geen woningen binnen de 47 Lden contour, en daarmee is wat
de initiatiefnemers betreft het een zeer geschikte locatie voor het windpark. WP
Energiek gaf aan dat ze hebben gezocht naar een goede ruimtelijke inpassing en dat
er wat hen betreft nu niet veel meer te schuiven is in de positie van de turbines. Wel
willen zij graag in gesprek met omwonenden over de participatiemogelijkheden en
de besteding van de gelden die in het gebiedsfonds gestort worden.
Na de presentaties was er gelegenheid om vragen te stellen.
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Vervangen solitaire turbines
Er was wat onduidelijkheid over het beleid van de provincie om windparken in
lijnopstellingen van minimaal 6 turbines te realiseren terwijl er tegelijkertijd
vergunningen worden verstrekt ter vervanging van bestaande solitaire molens.
Gedeputeerde Talsma lichtte dit toe; het doel van de provincie is om zoveel mogelijk
solitaire (overlast)turbines te saneren. Vervanging van turbines op basis van oude
vergunningen kan de provincie echter niet tegenhouden omdat dit oude rechten
zijn.

Inspraak omwonenden
Aanwezigen vragen zich af waar zij precies over mee kunnen praten. Hebben ze
bijvoorbeeld inspraak in het type turbine? WP Energiek geeft aan dat de ruimte om
mee te praten beperkt is. De initiatiefnemers steken ca. 20/30 miljoen in de
ontwikkeling van een nieuw windpark en zoeken daarbij naar de optimale balans
tussen rendement en energieopbrengst. Daarbij houdt WP Energiek zich aan alle
normen en proberen zij zelfs ruim onder de norm te blijven. Voor wat betreft het
type turbine geeft WP Energiek aan dat zij zich naast de normen, ook te houden
hebben aan de provinciale kaders. De turbine keus is daardoor volgens WP Energiek
beperkt. WP Energiek wil wel graag dat omwonenden in de klankbordgroep
meepraten over bijvoorbeeld participatie, besteding gebiedsfonds, stilstand regeling
bij overlast. WP Energiek volgt hierbij de richtlijnen uit de gedragscode van NWEA.
Alternatieven
Omwonenden vragen zich af of er ook naar alternatieve opstellingen gekeken is;
waarom bijvoorbeeld niet meer dan 6 turbines, maar dan lagere types? WP Energiek
geeft aan dat de provinciale kaders ervoor zorgen dat niet alle turbinetypes mogelijk
zijn ; daarnaast zijn lagere turbines financieel niet aantrekkelijk . Dat leidde tot de
vraag uit de zaal om meerdere lagere turbines te onderzoeken en dan met wat
minder rendement genoegen te nemen. Een vragensteller merkt op dat bij

windpark Wieringermeer wel lagere turbines staan en die blijkbaar daar wel
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renderen. WP Energiek geeft aan dat zij in de klankbordgroep toelichting zullen
geven op de alternatieven, de geluidscontouren en de keuzes die zij gemaakt
hebben. Tevens zullen deze bevindingen op de website www.wp-energiek.nl
gepubliceerd worden. Ook de verslagen van de klankbordgroep worden op deze
website geplaatst.
Na het plenaire gedeelte gingen aanwezigen uiteen in drie groepen.
Subgroep Participatie/compensatie windpark Waardpolder
WP Energiek gaf van de opbrengst van de turbine een deel wordt afgedragen aan de
omgeving. Dit zal gaan om een bepaald bedrag per jaar gedurende ongeveer ca. 15
jaar. Het bedrag wordt gebaseerd op het richtbedrag van NWEA;
€ 0,40 tot € 0,50/MWh. In de subgroep is gesproken over de besteding van deze
gelden. Er zijn verschillende mogelijkheden besproken; maatschappelijke doelen,
een vast bedrag per woning aan particulieren, investeringen in duurzame energie
(zonnepanelen, elektrische oplaadpunten etc.), een bijdrage aan de persoonlijke
energierekening.
Verder is in deze subgroep gesproken over de mogelijkheid dat omwonenden
coupures/ obligaties kunnen kopen voor deelname aan het hele windpark (niet
specifiek voor 1 molen). Opbrengst hiervan zou ca. 6% rente zijn, met als (nader te
onderzoeken) mogelijkheid dat bewoners die dichtbij wonen hogere rente krijgen
dan omwonenden die verderaf wonen. Duidelijk moet zijn welke grenzen hiervoor
gelden. Aanwezigen voelden wel voor een fonds om de leefbaarheid van beide
dorpen te behouden/te vergroten.
WP Energiek gaf aan dat zij enthousiast zijn over de ingebrachte ideeën in de
werkgroep en dat zij deze plannen graag verder uitwerken en concretiseren met
omwonenden in de klankbordgroep. Terplekke meldden zich al veel mensen aan
voor de klankbordgroep. De verslagen van de klankbordgroep zullen op de website
gepubliceerd worden.
Subgroep Ruimte
In de subgroep Ruimte werd gesproken over
hoogte van de turbines en de invloed daarvan op
geluidsoverlast en slagschaduw. WP Energiek gaf
aan dat zij gaan onderzoeken onder welke
omstandigheden welke mate van overlast
ervaren kan worden en welke maatregelen
daartoe genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld
in de vorm van een stilstand regeling ten behoeve
van slagschaduw of de turbines iets langzamer
laten draaien om geluidshinder te beperken. De
resultaten van deze onderzoeken worden
onderbouwd met berekeningen en wil WP
Energiek graag in de klankbordgroep met geïnteresseerden bespreken.
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Een aantal omwonenden maakt zich zorgen over een mogelijke waardedaling van
huizen. WP Energiek gaf aan dat hier in principe de formele weg voor
planschadeverzoek voor open staat, maar dat zij daarnaast graag in gesprek gaan
over ideeën van omwonenden. Met betrekking tot vragen over externe veiligheid
kon WP Energiek ondubbelzinnig antwoorden: wij houden ons aan alle regels.
Subgroep Milieu
In de subgroep Milieu werd naast over zaken als slagschaduw en geluid, ook
gesproken over de invloed van turbines op de zwaluw- en vleermuispopulatie ter
plaatse. WP Energiek gaf aan dat hier tegenwoordig slimme oplossingen voor zijn
zoals een sensor die vleermuizen detecteert waardoor de turbine even wordt
stilgezet. Hier zal in de klankbordgroep verder op ingegaan worden.
Afsluiting avond
Aan het eind van de avond werd nog een ronde gedaan langs aanwezigen. Wat was
hun algemene ervaring? Men gaf aan dat de subgroepen Milieu en Ruimte te dicht
op elkaar zaten waardoor men slecht te verstaan was. Dat was jammer. Verder werd
de avond ervaren als informatief, verhelderend en zijn er veel verschillende
perspectieven en geluiden gehoord.
Gedeputeerde Talsma bevestigde dit. Hij was blij met de grote opkomst en vond het
leerzaam om alle verschillende geluiden te horen. Hij benadrukte het belang van de
klankbordgroep; zorg dat je nú meepraat, want als de aanvraag er eenmaal ligt is er
nog maar weinig ruimte. Gedeputeerde Talsma sprak tot slot zijn hoop uit om in
januari 2016 een volledige aanvraag te ontvangen dat kan rekenen draagvlak in de
omgeving.

Disclaimer: aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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