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Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rond het Windpark Waardpolder:

Het openingsfeest en corona
Het windpark Waardpolder is inmiddels enige tijd in
bedrijf en ons plan om voor alle omwonenden binnen
de 1200 meter een groot openingsfeest te geven op
12 juni j.l. ging niet door.
Dit was natuurlijk niet mogelijk vanwege Covid-19 en
dit zal nog enige tijd duren is de verwachting.
Daarnaast willen wij niet de verantwoordelijkheid
nemen voor de volksgezondheid van bezoekers
voordat een vaccin beschikbaar is.
Omdat wij de start van het windpark toch niet
ongemerkt voorbij willen laten gaan ontvangt u hierbij
een attentie namens de aandeelhouders van het
windpark.
App Windpark Waardpolder
Wij hebben een app laten ontwikkelen zodat u de
turbines live kunt volgen. Deze app kunt u gratis
downloaden in de App Store of Play Store. Hiermee
ziet u de live productie, windsnelheid, productie
gegevens per week, maand of jaar. Ook de
stroomproductie voor het aantal huishoudens en de
CO2 besparing zijn zichtbaar. Als de turbine uit staat
wordt hiervan de reden vermeld, bijvoorbeeld
onderhoud, slagschaduw, geen of te veel wind.
Slagschaduw 0 uren regeling
Zoals afgesproken met de omgeving is de slagschaduw
ingeregeld op 0 uur, dit betekent dat op het moment
een windturbine slagschaduw veroorzaakt op de gevel
van een woning de turbine automatisch uitschakelt.
Mocht u toch overlast ervaren van slagschaduw dan
horen we dat graag, want wij kunnen dit eventueel
laten aanpassen.

Obstakelverlichting
Windturbines met een tiphoogte van 150 meter of
meer worden voorzien van zogenaamde
obstakelmarkering. Dit bestaat uit een wit (bij dag) en
rood (bij nacht) licht. Het doel van dit licht is om
piloten alert te maken op de aanwezigheid van de
windturbine. Een vaak gehoorde klacht gaat over deze
toplichten, echter dit is verplicht vanuit de Inspectie
Leefomgeving en Transport(ILT), de toezichthouder
van het minsiterie van Infrastructuur en Waterstaat.
Er is een pilot uitgevoerd bij een windpark in Zeeland
waar de toplichten ingeschakeld worden als er een
object binnen een bepaalde afstand komt van de
turbine, dit lijkt succesvol en wij hopen dat dit een
vervolg krijgt.
Participatie en burenregeling
In het participatieplan is afgesproken dat er een
vergoeding aan de omwonenden wordt toegekend
volgens de NWEA norm van 0,4 ct per MW.
Dit is dus naast de 0 uur slagschaduwregeling, die
berekend is op € 35.000,- aan minder opbrengst.
De eerste betaling van deze vergoeding is in de zomer
van 2021, een half jaar na de afsluiting van het eerste
productiejaar. Er wordt voor een periode van 15 jaar
een bedrag uitgekeerd. De precieze bedragen hangen
af van de productie over het voorgaande jaar en de
verdeling is zoals in bijgevoegd plaatje weergegeven.
De criteria die de klankbordgroep van het windpark
heeft vastgesteld zijn als volgt:
- voor wonen binnen 1200 meter
- voor wonen met zicht op de molens
- voor wonen binnen het slagschaduwgebied
- voor het dorpsfonds.

Hieronder een uitwerking van deze verdeling:
Voorbeeldberekening uitgaande van

€

35.000,00
per woning

Totaal woningen

161

13% €

Aanwonenden (zicht)

110

45% €

55

25% €

Slagschaduw
Gebiedsfonds

17% €
100% €

4.550,00 €
15.750,00 €
8.750,00 €
5.950,00

28,26
143,18
159,09

35.000,00

Bedragen per jaar
Woning met zicht en slagschaduw

€

330,53

Woning met zicht

€

171,44

Woning binnen 1200 m

€

28,26

Hieronder de kaart met de woningen:

Volgend jaar ontvangt u meer informatie hoe u zich
kunt aanmelden voor de vergoeding.
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u mailen
naar info@wp-energiek.nl.
Hartelijk groet van WP Energiek B.V.

