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Stand van zaken windpark Bovenwind – juni 2021 
 

Contact: 
P. la Roi, projectleider Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst, 
Email: projectleider@wijduurzaamstaphorst.nl 
Telefoon: 06 47 17 75 26 

Algemeen 
De beroepsprocedure bij de Raad van State is na de uitspraak op 19 mei afgerond. Wij Duurzaam 
Staphorst heeft tijdens deze procedure een beperkt aantal activiteiten uitgevoerd. De door de 
gemeente verleende vergunning is onherroepelijk en daardoor kan de coöperatie verder met het 
realiseren van het windpark Bovenwind. Het project is inmiddels weer volledig opgestart.  
 
Beroepsprocedure Raad van State 
De Raad van State heeft in december 2020 een uitspraak gedaan, waarbij een extra besluit werd 
gevraagd voor het geluid met de waarden zoals dat in de vergunning was opgenomen. Het college 
van B&W heeft in januari een besluit genomen over het maatwerkvoorschrift geluid voor windpark 
Bovenwind. Dit is voorgelegd aan de Raad van State en ter inzage gelegd. Hierop is een reactie 
gekomen van de ondernemers en comité Behoud de Lommert die eerder een beroep hadden 
ingesteld. De Raad van State heeft hierna een definitieve uitspraak gedaan op 19 mei. Daarmee is de 
vergunning onherroepelijk en kan Wij Duurzaam Staphorst verder met de voorgenomen plannen. 
 
Turbineleverancier 
Met de geselecteerde turbineleverancier is gedurende 2020 verder onderhandeld. De coöperatie 
heeft begin van dit jaar ervoor gekozen om op grond van de uitkomsten van de onderhandelingen de 
andere leveranciers nogmaals te benaderen met het verzoek hun aanbieding van december 2019 te 
actualiseren. Dit jaar zijn vervolggesprekken met een van die leveranciers gevoerd. Wij Duurzaam 
Staphorst hoopt op korte termijn hierover meer informatie te kunnen verschaffen. Op onze website 
en in de media zullen we hier ook aandacht aan gaan besteden. 
 
Voorbereidingen bouwfase 
Naast het contract met de turbineleverancier zijn er meer partijen die een aandeel hebben in de 
realisatie van het windpark Bovenwind. De coöperatie heeft onder andere met Enexis de aanleg van 
de netwerkaansluiting weer in gang gezet. Deze werkzaamheden waren in 2020 tijdelijk opgeschort 
als gevolg van de procedure bij de Raad van State. De voorfinanciering van de tweede 
termijnbetaling aan Enexis is door de samenwerking met WDODelta en het besluit van het Algemeen 
Bestuur daartoe mogelijk gemaakt. De coöperatie is blij dat de voortgang van het project daarmee 
weer voortvarend kan worden opgepakt. 
De financiering van de bouw van het windpark wordt de komende maanden uitgewerkt en de 
coöperatie verwacht dit in de tweede helft van 2021 af te ronden. 
De omwonenden hebben in mei een nieuwsbrief ontvangen en de grondeigenaren zijn door de 
coöperatie persoonlijk geïnformeerd in het geval er bodemonderzoek en grondboringen 
plaatsvinden op hun perceel. 
 
Planning 
De projectplanning wordt geactualiseerd op basis van de voorbereidende acties en af te sluiten 
contracten. Wanneer de financiering gerealiseerd is, kan de bouw van het windpark starten. De 
coöperatie gaat er op dit moment van uit dat in 2022 de windmolens draaien. 
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