
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: ONS 

Naam: Berthoo Lammers 

Onderwerp: Vragen inzake Participatie Windpark 

Beantwoording  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Vragen: 

 

Geacht college, 

 

Vraag van ONS Noordoostpolder aan het College inzake participatie (be)inwoners 

windpark. 

 

1. Kan het College aangeven of de participatie in het park door bewoners van 

Noordoostpolder inmiddels is geregeld? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord: 

De participatie in het park door bewoners van de Noordoostpolder wordt op 

dit moment nog verder uitgewerkt door de initiatiefnemer. 

 

2. Krijgt die participatie de vorm, dat bewoners mee moeten investeren in ruil 

waarvoor zij dan meedelen in de winst?  

 

Antwoord: 

Op dit moment worden er twee vormen van participatie uitgewerkt door de 

initiatiefnemer. Door bewoners kan worden geïnvesteerd in het windpark 

door middel van een aandelenfonds en een obligatie fonds.  

 

3. Deelt het College de opvatting dat de bewoners ter plaatse, hoewel niet vrijwillig, 

reeds voor een aanzienlijk bedrag mee-investeren in dit park, te weten in de vorm 

van het inleveren op de waarde van hun woningen en op de kwaliteit van hun 

leefomgeving?  

 

Antwoord: 

Deze opvatting deelt het college niet. 

 

4. Deelt het College de opvatting dat deze bewoners reeds op grond van die 

“investering” zouden moeten meedelen in de winst van het park? 

  

Antwoord: 

Deze opvatting deelt het college niet. 

 

5. Is het College bereid hierover in overleg te treden met de bewoners en met de 

initiatiefnemers en hierin ten behoeve van de bewoners te bemiddelen? 

 

Antwoord: 

Het College ziet geen bemiddelende rol voor zich zelf tussen de 

initiatiefnemers en de bewoners op de thema’s genoemd in de vragen 3, 4 en 

5. De bewoners hebben andere rechtsmiddelen tot hun beschikking om te 

worden gecompenseerd, indien zij menen recht te hebben op compensatie. 

Het rijk is aansprakelijk voor eventuele planschade, omdat sprake is van een 



rijksinpassingsplan. Als er schade is als gevolg van waardedaling, dan is dat 

via de planschaderegeling in Nederland wettelijk geregeld. 

 

 

 


