Informatie coöperatie Wij Duurzaam Staphorst voor Algemeen Bestuur WDODelta
Stand van zaken windpark Bovenwind – december 2021
Algemeen
Nadat de beroepsprocedure bij de Raad van State was afgerond en de door de gemeente verleende
vergunning onherroepelijk was geworden, heeft Wij Duurzaam Staphorst het project weer opgestart en
o.a. de contractonderhandelingen met de turbineleverancier Enercon afgerond in juli. De financiering van
de bouw van het windpark is daarna in gang gezet, welke eind november heeft geresulteerd in de
financial close. De bouw van het windpark door Enercon wordt voorbereid. Crowdfunding voor de
inwoners van de gemeente volgt in 2022.
Turbineleverancier
Zoals in eerdere nieuwsbrieven is aangegeven hebben de contractgesprekken met de turbineleveranciers
ertoe geleid dat met Enercon in 2021 verder is onderhandeld. Wij Duurzaam Staphorst heeft in juni met
Enercon overeenstemming gekregen over de bouw van het windpark. Daarna zijn de contractstukken
getekend met als voorbehoud een succesvolle financiering in de daaropvolgende maanden. In juli is er
een persbericht uitgegaan over de keuze op Enercon en de gekozen turbine.
Financiering
In juni is een selectie gemaakt van (vijf) banken om te benaderen voor de financiering van het windpark
Bovenwind. Op basis van de voorwaarden en uitkomsten van deze voorselectie is ASN door de coöperatie
gekozen voor de financiering. De onderhandelingen met en de toetsing door ASN zijn eind november
succesvol afgerond. Ten behoeve van de financiering zijn de eerder door WDS gemaakte overeenkomsten
met grondeigenaren omgezet bij de notaris.
De lokale bevolking, ambassadeurs van de coöperatie en WDODelta hebben een flink startkapitaal
verstrekt voor de ontwikkeling van de plannen voor het windpark, de rest van het eigen vermogen wordt
opgehaald via crowdfunding. Daarbij kan iedereen in het dorp vanaf volgend jaar deelnemen door het
kopen van participaties, welke rendement geven vanuit de opbrengsten van het windpark.
Samenwerking WDODelta
Het windpark Bovenwind is door de coöperatie ondergebracht in een exploitatie b.v.: Wij Windenergie
Staphorst b.v. Aan de beginfase van de ontwikkeling van het windpark is met WDODelta een
intentieovereenkomst en later een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Bij de start van de realisatie
van het windpark is de samenwerking verder concreet gemaakt en is WDODelta dit najaar voor 30%
aandeelhouder in deze b.v. en daarmee financieel en bestuurlijk een partner in het project.
Voorbereidingen bouwfase
Door turbineleverancier en overig betrokken bedrijven worden voorbereidingen getroffen voor de bouw
van het windpark Bovenwind. Met Enexis is de aanleg van de netwerkaansluiting definitief in gang gezet.
De omwonenden, grondeigenaren en de leden en ambassadeurs van de coöperatie hebben in december
2021 een nieuwsbrief ontvangen nadat de financiering was afgerond. De grondeigenaren zijn door de
coöperatie persoonlijk benaderd en geïnformeerd over de stand van zaken op hun perceel.
Planning
Na het verstrekken van de definitieve opdracht aan Enercon is projectplanning geactualiseerd. Een aantal
voorbereidende werkzaamheden in het gebied van het toekomstige windpark Bovenwind zijn in gang
gezet. Vanaf de eerste week van 2022 zullen de activiteiten in het plangebied zichtbaar worden. Voor de
planning zijn we afhankelijk van het weer. De eerste stappen die gezet moeten worden is de aanleg van
wegen en heien van de fundering. We zullen de omwonenden, grondeigenaren, leden, u en de inwoners
van Staphorst zo optimaal mogelijk blijven informeren over de komende stappen en voortgang. De
coöperatie verwacht dat in het voorjaar 2022 de bouw van de drie windmolens concreet zichtbaar wordt.
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