20 januari 2021
Stand van zaken bewonersafspraken Windpark Weijerswold
Inleiding
In de planvorming voor Windpark Weijerswold zijn afspraken gemaakt tussen het bewonersplatform
en de initiatiefnemers van het windpark (Windunie en Pure Energie). In dit document staan de
gemaakte afspraken samengevat weergegeven met daarachter de stand van zaken.
Een groen vak betekent dat de afspraak is nagekomen en afgerond.
Een oranje vak betekent dat er wordt gewerkt aan het nakomen van de afspraak.
De afspraken zijn vastgelegd zijn in een eenzijdige ongerichte rechtshandeling. Daarin staan de
afspraken uitgebreider beschreven. Dat document staat op de website van het windpark.
Overzicht
Samenvatting bewonersafspraak
Aantal windturbines
Vier windturbines met een vermogen van circa
3 MW per windturbine.
Planschade
Iedere omwonende binnen 1500 meter van het
windpark die recht heeft op vergoeding van
planschade krijgt van initiatiefnemers een
aanbod, inclusief vergoeding van normaal
maatschappelijk risico (NMR).

Stand van zaken

Windpark Weijerswold bestaat uit vier
windturbines met een vermogen van 3,6 MW
per windturbine.
Adressen waarbij de planschade boven het
NMR van 2 procent uitkomt, hebben een
aanbod voor vergoeding van planschade
ontvangen.
Planschade is bepaald door onafhankelijk
adviesbureau Gloudemans en initiatiefnemers
hebben niet afgeweken van dit advies.
Overige adressen hebben bericht gekregen over
hun situatie met betrekking tot planschade.

Financiële tegemoetkoming
Budget vanuit het windpark voor financiële
tegemoetkoming aan omwonenden is 10.560
euro per jaar. Dit wordt overgemaakt aan een
representatieve vertegenwoordiging van
omwonenden.

Geluidsoverlast
Maximale geluidemissie op gevel van woningen
binnen 1500 meter zal niet meer dan 50 dB(A)
voor een periode van vijf minuten bedragen. Dit

Het budget van 10.560 euro per jaar is
beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld onder
omwonenden binnen 1500 meter zoals
voorgesteld in een verdeling die is gemaakt
door Rob Rietveld van NLVOW tijdens de
planvorming. Deze verdeling is bekrachtigd
door de leden van vereniging Tegenwind
Weijerswold en op de informatieavond van 26
augustus 2020 is nogmaals bevestigd dat deze
verdeling kan worden gebruikt. De
initiatiefnemers voeren dit uit.
Er is vanwege de verplichte melding in het
kader van het Activiteitenbesluit een specifiek
geluidsonderzoek gedaan naar de windmolens

wordt voor ingebruikname van het windpark
door initiatiefnemers aangetoond.

Nulmetingen
Initiatiefnemers vragen de gemeente
Coevorden door middel van een nulmeting de
gezondheidsstatus van omwonenden vast te
stellen.

Slagschaduw
Er komt een meldpunt voor omwonenden waar
zij hinder door slagschaduw kunnen melden. Op
basis van meldingen wordt regeling getroffen
tegen hinder van slagschaduw.

die zijn gebouwd (Vestas V136). Dit
onderzoeksrapport is gedeeld via de website en
nieuwsbrief van 16 september 2020.
De resultaten van het onderzoek zijn dat er
wordt voldaan aan de afspraak zoals hiernaast
genoemd. Dit wordt op pagina 6 en 7 van het
onderzoeksrapport toegelicht (via
bovenstaande link is het rapport te vinden).
Initiatiefnemers hebben dit verzoek gedaan.
Drentse gemeenten (waaronder Coevorden) en
GGD sluiten aan bij het Expertisenetwerk
Windenergie om gezondheid op landelijke
agenda te krijgen. Er worden geluidsmetingen
gedaan bij Windpark DMO (gemeenten BorgerOdoorn en Aa en Hunze).
Initiatiefnemers hebben besloten slagschaduw
vooraf zoveel mogelijk te reduceren door de
windmolens vaker stil te zetten. Er wordt naar
gestreefd dat er nul uur slagschaduw per jaar
op een woning van derden wordt veroorzaakt,
maar helemaal nul uur is door technische
oorzaken niet te garanderen. Daarom is de
toezegging: streven naar nul uur, maar
maximaal één uur slagschaduw per woning van
derden per jaar. Meldingen met betrekking tot
slagschaduw kunnen worden gedaan bij de
beheerafdelingen van Windunie en Pure
Energie. Per e-mail kan dit via
info@windinweijerswold.nl. Telefonisch kan dit
voor de windmolens van Windunie met Koen
Streutker op 06-51551751. Voor de windmolens
van Pure Energie kan dat telefonisch met Theo
Tijhuis, bereikbaar via 053 – 4341200.

Uiterlijk windturbines
De windturbines krijgen een groene voet en een De windturbines hebben een groene mastvoet
anti-schitteringscoating.
(RAL 6010), zie ook de nieuwsbrief van 16
december 2019.
De windturbines zijn voorzien van een matte
verf zodat schittering van zonlicht wordt
voorkomen.
Verlichting
Initiatiefnemers spannen zich ervoor in dat de
verlichting op de windmolens zoveel mogelijk
wordt afgeschermd om te zorgen dat
omwonenden het licht niet rechtstreeks kunnen
zien, voor zover wet- en regelgeving dit
toestaat.

Het is initiatiefnemers niet gelukt dit voor
elkaar te krijgen, ondanks inzet van
lampenleverancier en windturbinefabrikant.
Het blijkt niet mogelijk.

Indien de resultaten van het experiment bij
Windpark Alexia ook toepasbaar zijn bij
Windpark Weijerswold spannen
initiatiefnemers zich ervoor in deze
maatregelen ook toe te passen.
Tijdelijkheid windturbines
De omgevingsvergunning van het windpark
heeft een geldigheid van maximaal dertig jaar.
Klachten en informatie
Initiatiefnemers zorgen ervoor dat er één punt
is waar omwonenden met vragen, klachten of
meldingen terecht kunnen.
De initiatiefnemers informeren over de
voortgang van de bouw, draaiuren, ‘noise
reductie’ (indien van toepassing) en onderhoud
van de windturbines.
De initiatiefnemers zetten voor de
communicatie over de voortgang onder andere
e-mail, telefoon en website in.
Financiële participatie
Bij voldoende animo in de directe omgeving van
het windpark zetten initiatiefnemers een
financiële participatieregeling op.

Bij Windpark Alexia is het mogelijk gebleken de
verlichting ’s avonds en ’s nachts niet te laten
knipperen, maar vastbrandend te laten zijn.
Ook worden de lampen gedimd bij helder weer.
Deze beide maatregelen worden ook toegepast
bij Windpark Weijerswold.
De vergunning voor het windpark heeft een
geldigheid van maximaal 30 jaar.
Omwonenden kunnen contact opnemen via
info@windinweijerswold.nl. Dit staat eveneens
op de website www.windinweijerswold.nl en is
gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Verder zijn
de initiatiefnemers bereikbaar via de
telefoonnummers zoals genoemd onder
‘Slagschaduw’ in dit overzicht.
Via de nieuwsbrief worden tijdens de
exploitatiefase indien nodig updates gestuurd
over het windpark en informatie die relevant is
voor omwonenden.
Er is een peiling geweest in de omgeving naar
de interesse in obligaties, maar de animo
hiervoor bleef met name in de directe
omgeving erg beperkt. Daarom wordt er geen
participatieregeling opgezet. Dit is
gecommuniceerd via onder andere de
nieuwsbrief van 3 oktober 2019.

