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Bestuur van Energie Coöperatie Oudeschip e.o. U.A. 
Ter attentie van de heer J. van Dalen 
Bruiningsweg 4 
9984 XG Oudeschip 
jvandalen88@gmail.com 
 
 
Datum:  18-01-2020 
Onderwerp:  Uw brief van 5 januari 2020 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Hierbij wil ik reageren op uw brief van 5 januari 2020 waarin u aandacht vraagt voor de brief van 
Gedeputeerde Staten van Groningen (GS) aan Waddenwind van 13 september 2017. U verzoekt ons 
te voldoen aan de door GS gestelde voorwaarde om turbineposities ter beschikking te stellen aan de 
energiecoöperatie. 
 
Zoals in de door u aangehaalde brief is vermeld hangt de voorwaarde om twee turbineposities 
beschikbaar te stellen samen met het provinciale beleidskader ‘saneren en opschalen’. GS wijst ons 
erop dat dit beleidskader ondergeschikt is aan het hoofddoel, het tijdig realiseren van de taakstelling 
voor windenergie. GS stelt daarbij: ‘Wij constateren dat voor het behalen van de taakstelling het 
noodzakelijk is dat windpark Oostpolder in september 2017 definitief wordt vergund, zodat u tijdig een 
SDE+ subsidie aan kunt vragen bij het Rijk.’ Met tijdig wordt in dit verband bedoeld dat de aanvraag 
voor de SDE+ subsidie moest worden gedaan binnen de daarvoor opengestelde periode van 3 oktober 
tot 26 oktober 2017.  
 
De mogelijkheid voor ‘dorpsmolens’ is destijds met u besproken. Wij hebben u het aanbod gedaan om 
deel te nemen in de ontwikkeling van het windpark door risicodragend te investeren in (een equivalent 
van) twee windturbines. Om in aanmerking te komen voor SDE+ subsidie was het noodzakelijk om 
tijdig een garantie te geven voor de financiële onderbouwing. Uw organisatie had echter niet de 
beschikking over de nodige middelen en GS van Groningen kon uw verzoek om (garantie voor) een 
lening te verstrekken niet honoreren. Dientengevolge is ons aanbod niet geaccepteerd. Daarmee was 
deelname van uw coöperatie in (de ontwikkeling van) het windpark een gepasseerd station. 
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Afgezien van het voorgaande is het onze bedoeling om de omwonenden van windpark Oostpolder, 
naast de vergoeding op grond van het ‘parkfonds’, een extra compensatie te bieden voor de mogelijke 
nadelen. Wij overleggen daarover met de andere initiatiefnemers en GS van Groningen. Het is wat ons 
betreft denkbaar dat uw organisatie een rol speelt bij de opzet en uitvoering van de 
compensatieregeling waarbij bewoners, individueel en/of in collectief verband, een vergoeding 
ontvangen. 
 
Ik ben graag bereid om het voorgaande nader toe te lichten en verder met u te bespreken. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Jan Berends 
Bestuur Waddenwind BV 
Tel. 06 1094 3888 


