
 
 

Betreft: vergoeding windjaar 2020       Wieringerwaard,  februari 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. Deze vergoeding is conform het besluit 
van de klankbordgroep en kunt u ook nalezen op de website www.wp-energiek.nl.  De lijst met de woningen is 
ook te vinden op de website, daar kunt u lezen in welke categorie uw woning valt en dus welke vergoeding er 
wordt uitgekeerd. Dit staat onder nieuw windpark, participatie en klankbordgroep. 
 
De criteria zijn als volgt:  

• voor wonen binnen 1200 meter  

• voor wonen met zicht op de molens  

• voor wonen binnen het slagschaduwgebied  

• voor het dorpsfonds. 
De berekening is hieronder uitgewerkt : 

 

 
 
Wilt u deze vergoeding ontvangen dan kunt u onderstaande gegevens mailen aan het email adres  
info@wp-energiek.nl met als onderwerp vergoeding windpark 2020: 
 

• Naam 

• Adres  

• Postcode en woonplaats 

• Email adres 

• Telefoonnummer 

• Bankrekeningnummer en op wiens naam dit bankrekening staat. 
 

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. En het moet gaan om een eenmalige bijdrage voor een 
afgebakend doel, met name voor maatschappelijke of culturele organisaties of een sportvereniging.  
 
En als laatste nog het volgende: indien u geen mail stuurt uiterlijk 1 april 2021 vervalt de vergoeding en wordt 
het bedrag toegevoegd aan het dorpsfonds. Wij keren het bedrag uit voor 1 mei 2021. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Windpark Waardpolder / WP Energiek B.V. 

Opbrengst 84.000 MW 0,5 cent per MW 42.000,00€         per woning

Totaal woningen 163 13% 5.460,00€            33,50€                         

Aanwonenden (zicht) 111 45% 18.900,00€         170,27€                       

Slagschaduw 54 25% 10.500,00€         194,44€                       

Gebiedsfonds 17% 7.140,00€            

100% 42.000,00€         

Vergoeding in 2020 definitief bedrag totaal 

Woning binnen 1200 m 52 33,50€                         100,00€              5.200,00€                

Woning met zicht 57 203,77€                       210,00€              11.970,00€              

Woning met  zicht en slagschaduw 54 398,21€                       400,00€              21.600,00€              

163 38.770,00€              

45.910,00€              

http://www.wp-energiek.nl/
mailto:info@wp-energiek.nl

