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Geachte fractie,  

Op  2 juni 2015 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1509) gesteld over het Windplan Wieringermeer. In 

deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. 

 

Uw vragen 

1. Waarom heeft de Stichting Omwonenden Windplan Wieringermeer geen antwoord ontvangen op het 

verzoek om een onderzoek naar draagvlak uit te voeren?  

2. Waarom heeft dit onderzoek naar draagvlak niet plaatsgevonden?  

3. Worden door de gemeente inspanningen verricht om burgers die overlast en schade ondervinden goed 

gecompenseerd te krijgen?  

4. Zo nee, wat is de reden waarom u dat niet doet?  

 

Antwoord 

Ad 1  

Het is niet correct om te stellen dat Stichting Omwonenden Windplan Wieringermeer geen antwoord heeft 

gehad op haar verzoek om een draagvlakonderzoek te houden. Allereerst heeft wethouder Groot tijdens de 

winddag antwoord gegeven op de vraag waarom er vanuit het oogpunt van de gemeente sprake is van 

voldoende draagvlak. Ten tweede is dit verzoek meegenomen en gewogen in de periode dat de 

ontwerpstukken voor het windpark ter inzage lagen. Het antwoord is opgenomen, net als alle andere reacties 
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die zijn binnengekomen, in de antwoordnota zienswijzen. De indieners van een zienswijzen hebben na het 

nemen van de besluiten hierover bericht gehad. 

 

Ad 2  

Aan de vaststelling van het inpassingsplan en de afgifte van de vergunningen is een jarenlang proces 

voorafgegaan. In dit proces zijn omwonenden regelmatig betrokken. Het sluitstuk van het voorbereidende 

proces was het vaststellen van de structuurvisie Windplan Wieringermeer. In deze structuurvisie is duidelijk 

aangegeven waar windmolens komen en wat de maximale maatvoering mag zijn. Op de structuurvisie is 

inspraak geboden. De gemeenteraad van de Wieringermeer heeft bij vaststelling van de structuurvisie 

geoordeeld dat er voldoende draagvlak was; om draagvlak te optimaliseren heeft de gemeente ook een 

participatienota vastgesteld. 

 

Bij het vaststellen van het inpassingsplan is aangesloten bij de voorwaarde van de gemeente dat burgers 

kunnen meedenken, meepraten en inspraak hebben voor de realisatie van het Windpark Wieringermeer.  

Hier is mede invulling aan gegeven door de initiatiefnemers door het instellen van een Omgevingsraad. In de 

Omgevingsraad hebben inwoners van de Wieringermeerpolder zitting.  

 

In de periode tot aan de afgifte van de vergunningen en het vaststellen van het Rijksinpassingsplan zijn er 

diverse bijeenkomsten georganiseerd en inspraakmomenten geweest waarbij belangstellenden hun mening en 

argumenten konden ventileren. Stichting Omwonenden Windplan Wieringermeer heeft ook van deze 

mogelijkheid gebruik gemaakt. 

 

Ad 3 en ad 4  

Windpark Wieringermeer is zo ontworpen dat niet alleen binnen de wettelijke kaders wordt gebleven, maar 

overlast en schade zoveel als mogelijk wordt beperkt. Desalniettemin komen initiatiefnemers de burgers 

tegemoet in de verandering in hun leefomgeving. Zo is er een burenregeling, een windfonds en de 

poldermolen.  

De burenregeling is voor bewoners die binnen een afstand van 1200 meter van een windmolen wonen.  

Met het windfonds worden uit een deel van de opbrengsten van het windpark projecten en initiatieven 

gefinancierd met algemeen maatschappelijk nut of ter bevordering van duurzaamheid.  

Met de poldermolen krijgen inwoners de kans om te investeren in een windmolen.  
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Los van de drie mogelijkheden die vanuit het project worden geboden bestaat er nog een wettelijke 

mogelijkheid tot het indienen van een planschade claim. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

A.M. Cremers                               Th.J. Meskers 

secretaris  locoburgemeester 

Peter
Typewritten text
Vragen onvoldoende beantwoord. College verschuilt zich achter de omgevingsraad als behartiger van de belangen van omwonenden. De antwoorden zijn voorgelegd aan de Stichting Omwonenden Windpark Wieringermeer voor commentaar.


