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Beleidsvorming 1997-1999 

• Evaluatie bestaande windmolenbeleid 1997 

– Argumenten 

– Insteek 

– Voorbereidingsbesluit 1998 geen solitaire windmolens 

• Integraal beleid 1999 

– Basis landschapsrapport 

• (randvoorwaarden, opstellingen, strategieen, modellen) 

– Toetsing 

• (rendement/energieopbrengst, recreatie/toerisme, 
cultuurhistorie, natuur/vogelwaarden, technische en 
milieusaspecten) 

– Maatschappelijk draagvlak  

 

 

 
 



1999 – Wijziging beleid Landelijk gebied: 
 

Behoud van landschap: lijnopstellingen langs de dijken van de Noordoostpolder 



Windpark Noordoostpolder 
 
Drie windparken in één: 
 
Windpark Westermeerwind 
- 48 turbines van elk 3 MW, totaal 

144 MW 
 
 

Windpark NOP Agrowind 
- 26 turbines van elk 7,5 MW, totaal 

195 MW 
 
 

Windpark Zuidwester 
- 8 turbines van elk 7,5 MW, totaal 

60 MW 
 



NOP Agrowind & Zuidwester 
Bouw turbines op land gestart, volledig operationeel in 
2016 



NOP Agrowind 
Eerste turbine operationeel 



Participatieverkenning 

• Voorwaarde 

• Positie 

• Organisatie 

• Vormen 

• Procesgang 

 

 

 



Convenant 2002 

• Convenant realisatie  windenergie in de 
gemeente Noordoostpolder 
–  8 partijen ( niet de gemeente) verdelen het project 
– Participatie geregeld in participatie-notitie als bijlage 

bij het convenant 
• 75 % van het gerealiseerde vermogen in MW komt 

beschikbaar voor participatie buitendijks 
• Verdeling in groepen met % van de 75% vermogen 
• Maximale participatie wordt aan gegeven in MW en 

minimaal voor Westermeerwindgroep per deelnemer 0,25 
MW 

– Instemming door nlto en vwij 



Convenant 2002 

• Gesproken wordt dat groep overige agrariërs 
en overige ingezetenen van de NOP kunnen 
participeren d.m.v. aandelen 

• Aparte positie via ontwikkelaar voor 
resterende groep Westermeerwindgroep 

• Komt centrale stichting met voordracht voor 
commissarissen 



Participatieovereenkomst 2010 
en Exploitatieovereenkomst 

• Exploitatieovereenkomst voor: 

– Planschade naar Rijk later / bouw- en woonrijp 
maken 

– Sanering windmolens 

– Gebiedsgebonden bijdrage rechtstreeks naar 
dorpen 50.000 per jaar verdeeld over 5 dorpen. 
Ook participatie??? 

• Participatieovereenkomst invulling rol 
gemeente convenant 2002 

 

 



Participatieovereenkomst 2010 

• Rijksinpassingsplan  veilig stellen 
participatie 

• Nadere voorwaarden en verduidelijkingen 

 

 



Participatieovereenkomst 2010 
en Exploitatieovereenkomst 

• Participatie gerelateerd aan vermogen MW 

• Nadere voorwaarden in verantwoordelijkheden uitgevende 
partij 

• Verwachte rendement en controle en invloed 

• Vertegenwoordiging participanten in toezichthoudend orgaan 

• Overdraagbaarheid participaties 

• Instapmoment participaties (uiterlijke termijn vastgelegd van 
18 maanden na gereedkomen park) 

• Onduidelijkheid over vermogen in euro’s en MW totale 
leningen en subsidies versus investeringen % participatie 0  
boeteclausule 

 



Participatieovereenkomst 2010 

• Prospectus 

• Twee vormen: aandelen obligaties 

• Moment van participeren 

• Informatievoorziening 

• Voortgangsrapportages 

 



Lessons learned 

• Overheid in positie 

• Betrouwbare partijen 

• Zeer lange projecten 

• Bestuurlijke stabiliteit / verschillen 

• Dossier 

• Vinger aan de pols 



Westermeerwind 
Bouw van turbines in het water in 2015 


