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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Raadsvergadering  Datum 19-feb-18 

Vragensteller   G.J. Veldhuis (VVD) 

Agendapunt/onderwerp Bestemmingsplan Windpark Synergie Nieuwleusen 

Eenheid   Ruimtelijke Ontwikkeling 

Contactpersoon  Leonie van Dam 

Contactgegevens  l.vdam@dalfsen.nl 

    (0529) 488 234 

 

Vraag 
Het onderwerp is geagendeerd als akkoordstuk. De VVD heeft tijdens de commissievergadering 
aangegeven dat we het nog mee terug namen naar de fractie. Om akkoord te kunnen gaan hebben 
we nog een aantal aanvullende vragen. We begrijpen dat de omwonenden en Synergie Nieuwleusen 
er nog niet uit zijn over op welke wijze de omwonenden gecompenseerd gaan worden (dit was de 
situatie van 2 weken geleden). In het voorstel wordt gesproken dat 40% van de opbrengst naar de 
omwonenden gaat, hiervan hebben de omwonenenden aangegeven nog in gesprek te willen gaan 
met Synergie Nieuwleusen. Kunt u aangeven wat de status is van deze onderhandelingen? Hebben 
deze al plaatsgevonden? Zo niet, wanneer gaat dit gebeuren?  

Antwoord 
Er is hierover goed overleg tussen Nieuwleusen Synergie en de klankbordgroep. Dit overleg vindt dus 
plaats maar is nog niet afgerond. 

Vragen 
U geeft aan dat 40% van de opbrengst naar de omwonenden gaat er compensatie. 

Gaat het hier om 40% per jaar of eenmalig 40%?  

Hebben we het hier over 40% van de omzet of 40% van de winst? 

Als we spreken of 40%: om welk bedrag gaat het hier (bij benadering)? 

Antwoord 
Op dit moment is het plan om aan omwonenden (gekoppeld aan perceel) certificaten uit te geven op 
basis waarvan zij een winstuitkering krijgen.  De 40% is wat Nieuwleusen Synergie nu als minimum 
heeft aangegeven.   

Bedragen zijn op dit moment niet aan te geven. Er zijn nog vele onzekere factoren, zoals de keuze  
(en daarmee de investering) van de windturbine, de subsidie en er wordt samen met de 
klankbordgroep ook nog gewerkt aan een verdeelsleutel. Bijvoorbeeld op afstand tot de turbine. 
(iemand dichterbij de windturbine deelt dan meer mee dan iemand iets verder weg).  

 


