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Dit document beschrijft de participatie en compensatie maatregelen die de Windvereniging 

Windpark Bommelerwaard-A2 (verder: de vereniging) voornemens is te nemen in het kader van de 

ontwikkeling en exploitatie van windpark Bommelerwaard-A2. 

Participatie  

De vereniging zorgt dat er een lokale burgercoöperatie opgericht wordt ten behoeve van één 

‘dorpsmolen’. Burgers van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel kunnen financieel participeren in 

de dorpsmolen en hebben zo profijt van het windpark. 

1. Doelstelling van de burgercoöperatie is om geïnteresseerden en leden te werven en 

gezamenlijk een dorpsmolen te realiseren als onderdeel van Windpark Zaltbommel dat in zijn 

geheel bestaat uit 3 molens.  

2. De Vereniging wil dat in samenwerking doen met één van de onderstaande partijen: 

a. de Windcentrale (Winddelen), 

b. De Windvogel,  

c. Of een andere gelijkwaardige en professionele partij die aantoonbaar in staat is om 

op korte termijn een dergelijke campagne te organiseren en burgers eigenaar te 

maken van de windturbine. 

3. De Vereniging spreekt af dat één van deze samenwerkingspartners dit organiseert in 

samenwerking met de Vereniging en nadat zij na de ontwikkelfase het recht krijgt de 

windturbine te verwerven tegen een nu al vast te stellen prijs. 

De samenwerkingspartner zorgt dat er geïnteresseerden geworven worden1. Wij rekenen er daarbij 

op dat het gemeentebestuur en fractievoorzitters bereid zijn positief mee te denken en zich uit te 

laten over het initiatief.  

Voor wat betreft de aantallen geïnteresseerden: 

1. Minimaal 200 geïnteresseerden2 komen uit gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. 

Geïnteresseerde inwoners van Zaltbommel en Maasdriel die zich nu opgeven zullen bij 

voorrang de kans krijgen om te investeren in de te bouwen windturbine. 

2. Geïnteresseerden die zich willen laten registreren met hun naam, email en adres en 

eventueel bereid zijn lid te worden van een op te richten organisatie ten behoeve van de 

dorpsmolen.  

3. Er wordt een beperkt bedrag (‘een daalder’ of ‘een knaak’) inschrijfgeld geheven in deze fase. 

Hoe dit precies wordt geregeld laten we aan onze samenwerkingspartner. 

                                                           
1 In Nijmegen is na een intensieve campagne voor het lokale windpark zo’n 1% van de huishoudens participant 
geworden. Zaltbommel en Maasdriel omvatten samen zo’n 20.000 huishoudens (website gemeente en 
www.OOZO.nl). Deventer heeft zo’n 80.000 inwoners (wij schatten dus 30.000  huishoudens) en ruim 70 leden 
in de lokale coöperatie die de windturbine bij de A1 exploiteert. Ook project bij knooppunt Deil heeft nog niet 
veel leden. 
2 Uitgaande van 2,5 MW machine, 3000 vollasturen en een huishoudelijk gebruik van 3000 kWh heb je 
minimaal 2500 leden nodig bij het winddelen-principe. In het model van windvogel (met alleen financiële 
participatie) kunnen minder leden volstaan.  

http://www.oozo.nl/


 

 

Compensatie: 

1. De Exploitatie BV stelt een budget ter beschikking aan omwonenden van € 0,40 per MWh ten 

behoeve van maatschappelijke doeleinden. Dit budget wordt primair ingezet voor direct 

omwonenden (binnen een straal van 1.250 m. van de dichtstbijzijnde turbine) binnen de 

hinderzones van het windpark, en secundair voor algemene maatschappelijke doelen van 

Zaltbommel. Voor 3 windturbines komt dit minimaal neer op € 150.000,- in 20 jaar 

maatschappelijke compensatie. 

 

2. De Exploitatie BV stelt aan de 14 huishoudens binnen het zoekgebied € 3.000,- per jaar per 

huishouden beschikbaar als tegemoetkoming voor de eventuele hinder van het windpark als 

onderdeel van de grondovereenkomst die voor het gehele zoekgebied is voorgesteld. 

 

3. De Exploitatie BV zal vooraf een voorstel doen aan bewoners voor planschade die anders 

juridisch recht zouden hebben op planschade, zodat deze omwonenden niet hoeven te 

procederen in het kader van een planschadeprocedure. Deze planschade krijgen de 

omwonenden uitgekeerd in het eerste jaar dat de windturbines daadwerkelijk productie 

draaien/of jaarlijks een deel van het bedrag. Er geldt standaard eigen maatschappelijk risico 

van 2%. Initiatiefnemers nemen de helft van dat maatschappelijk eigen risico voor hun 

rekening voor die groep van bewoners die in een reguliere procedure ook recht op planschade 

zouden hebben. 

 

Planning en procedures: 

1. Op basis van ervaring met het proces tot bouw, uiterlijk in 2020, moet begin 2018 het 

ruimtelijk besluit genomen zijn. Dit blijkt ook uit de Rijksmonitor ‘Wind op land 2015’ van 

maart 2015. 

2. Het bevoegd gezag stelt hiervoor samen met de vereniging een planning op, communiceert de 

tussengelegen deadlines en is medeverantwoordelijk voor het behalen van de deadlines. 


