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Onderwerp: Perspectiefnota 2018 - Bijdrage vijf dorpen 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 10-07-2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de dorpen Creil, Espel, Nagele, Rutten en Tollebeek vanaf 2016 20 jaar lang een 

jaarli jkse bijdrage ontvangen van € 10.000,- van Windpark Noordoostpolder; 
2. deze dorpen het bedrag kunnen besteden aan de promotie en ontwikkeling van 

hun dorp, bij voorkeur aan structurele projecten gekoppeld aan de dorpsvisies; 
3. er vi j f dorpen zijn die deze bijdrage niet ontvangen, 

van mening dat 
1. het een lovenswaardig besluit is geweest van Windpark Noordoostpolder om de 

omgeving te laten meedelen in de opbrengsten van het windpark; 
2. alle dorpen binnen onze gemeente de vruchten zouden moeten plukken van 

Windpark Noordoostpolder; 
3. het gehele gebied de lijnopstelling aan de dijk mogelijk heeft gemaakt en het 

beleid om geen solitaire molens meer toe te staan overal van toepassing is; 
4. mede gezien de ontwikkelingen in Rutten en Espel, het niet 'fair' is de andere 

dorpen gelijke mogelijkheden te onthouden op grond van geografische ligging; 
5. ondanks het feit dat uitkering van deze bijdrage buiten de gemeentelijke invloed 

ligt, gemeente deze scheve situatie zo snel mogelijk dient te corrigeren, 

draagt het college op 
1. een jaarli jks bedrag van € 50.000 in de begroting op te nemen voor de uitkering 

van € 10.000,- per jaar aan de vijf dorpen welke de bijdrage niet ontvangen van 
Windpark Noordoostpolder; 

2. over te gaan tot uitkering onder dezelfde voorwaarden als de bijdrage vanuit het 
Windpark Noordoostpolder voor eenzelfde termijn van (bijna) 20 jaar 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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