
Dronten 25 maart 2022

Aan de griffier, statenleden en de fracties van de politieke partijen in Flevoland,

Nogmaals vragen wij uw aandacht voor de situatie rondom Windpark Hanze.

Naar aanleiding van de mededeling die u heeft ontvangen op 10 maart 2022 van de heer Fackeldey 
heeft u van ons bericht ontvangen over "de nasmaak" die het proces bij de omwonenden in het 
gebied heeft achtergelaten.

Naar aanleiding van een bijeenkomst op 17 maart jl. die was georganiseerd door Windpark Hanze 
voor de omwonenden ontstond wederom veel frustratie over de gang van zaken en zijn er vragen 
onbeantwoord gebleven over het verloop van dit proces:

o Waarom heeft de Provincie de initiatiefnemers en het waterschap Zuiderzeeland er niet op 
gewezen dat in het regioplan Windenergie staat verwoord "in ieder geval de bewoners en 
ondernemers die gevestigd zijn in een projectgebied krijgen gelegenheid om financieel te 
participeren in de ontwikkeling van nieuwe windmolens binnen dat projectgebied, vanaf de 
eerste risicodragende fase op basis van gelijkheid”.... "alle bewoners en ondernemers uit het 
betreffende projectgebied risicodragend kapitaal kunnen inbrengen, ongeacht het eigendom 
van de gronden waarop gerealiseerd wordt".

® Waarom heeft de Provincie de initiatiefnemers en het waterschap Zuiderzeeland er niet op 
gewezen dat het proces eerlijk, eenvoudig en transparant moet plaatsvinden? (ruim een jaar 
is er door waterschap Zuiderzeeland in het geheim overlegd met de 19 initiatiefnemers van 
Windpark Hanze, zie bijlage I).

• Waarom is er nu een financieel ongelijke situatie gecreëerd in een voorheen windmolenvrij 
gebied tussen de 19 ondernemers die veel overheidsgelden tot hun beschikking hebben 
gekregen ten opzichte van de omwonenden en overige agrarische ondernemers in het 
gebied? (de 19 grondeigenaren ontvangen circa 80% van de exploitatie uit 14 molens).

® Waarom is het Windpark Zeewolde en Windpark Blauw wel opgezet door samen te saneren 
en te investeren in een park? Waarom zijn er geen plenaire vergaderingen georganiseerd in 
Windpark Groen vanaf de start maar is er een verdeeldheid gecreëerd?

® Waarom heeft de provincie bij de Raad van State geen orde op zaken gesteld door er op te 
wijzen dat de initiatiefnemers nog niet hadden voldaan aan het regioplan en voorschriften 
die de Rijksoverheid er aan stelt om bij opzet van nieuwe windparken de omwonenden erbij 
te betrekken en deel te laten nemen? (zie bijlage II)

Tijdens de laatste bijeenkomst bleek er nog veel onvrede te leven. De omwonenden hadden 
verwacht dat er een basis lag door uitwerking van het consensus document waarbij omwonenden op 
een gelijk niveau voor een klein gedeelte (circa 10 %) op een volwaardige basis zouden kunnen 
participeren in het Windpark Hanze. Gedurende de afgelopen periode waarin de initiatiefnemers een 
onherroepelijke vergunning hebben verkregen werd de naar ons toe onaantastbare houding 
versterkt. De kosten om deel te kunnen nemen voor de omwonenden staan dan ook in geen 
verhouding meer tot de eigen investeringen en het rendement van de initiatiefnemers in het park. 
Mede dankzij het waterschap is er maar weinig risico dragend vermogen nodig geweest van de 
initiatiefnemers om dit te realiseren.



Dan kom je als vereniging in een dilemma: Toch maar doorpraten of welke andere wegen zijn er nog 
te bewandelen?

Wij ervaren een gebrek aan commitment van het bestuur van de Provincie en het waterschap 
Zuiderzeeland en wij vinden het opnieuw van belang om de Provinciale Staten op de hoogte te 
stellen van deze situatie.

Hoe heeft het zover kunnen komen en op welke wijze moeten we samen verder. Het vertrouwen dat 
de overheid zorgdraagt voor een goede uitwerking op een heldere en transparante wijze van het 
voorgeschreven beleid is kennelijk niet vanzelfsprekend. Wij verzoeken u om nog eens inhoudelijk te 
gaan beoordelen wat hier heeft plaatsgevonden. Dat het in Flevoland allemaal zo goed verloopt bij 
het oprichten van een windmolenpark ervaren wij niet. Integendeel, door de ontwikkelingen en 
handelswijze van Windpark Hanze is een grimmige sfeer ontstaan in het plangebied Hanze. Waar 
eerst gemeenschapsgevoel heerste door generaties die samen de polder opgebouwd hebben, is er 
nu sprake van haat en nijd tussen de bewoners en de bewoners die zichzelf zonder enig overleg tot 
initiatiefnemer hebben bekroond.

Vernemen het uiteraard graag als er vanuit uw zijde nog vragen zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens Vereniging Omwonenden Windpark Hanze

Voorzitter
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Voorstel
1. De door het college opgelegde geheimhouding van de geheime informatie 

ten aanzien van Windpark Hanze bekrachtigen en instemmen met de 
besloten behandeling van het geheime AV-voorstel.

2. Ermee instemmen dat deelname in Windpark Hanze een 
uitvoeringsmaatregel is van het Masterplan Duurzame Energie (MDE), die 
invulling geeft aan de zelfvoorzienendheid van Waterschap Zuiderzeeland 
en strekt tot behartiging van de publieke taak.

3. Instemmen met het aangaan van een samenwerking met Windpark Hanze 
onder de elf voorwaarden zoals opgenomen in dit voorstel.

4. Beschikbaar stellen van een achtergestelde lening van € 10 miljoen voor 
de ontwikkeling en realisatie van Windpark Hanze.

5. Instemmen met het budgetneutraal inrekenen van de opbrengsten uit het 
windpark in de meerjarenbegroting en het vormen van een 
'Bestemmingsreserve Windpark Hanze' waarin jaarlijks de netto 
opbrengsten uit het windpark worden gedoteerd.

6. Instemmen met het verlagen van de meerjarige investeringsplanning voor 
de nog uit te voeren investeringen in het kader van het MDE, ter grootte 
van totaal € 14,474 miljoen, op het moment van financial close van 
Windpark Hanze.

7. Na de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met 
Windpark Hanze de geheimhouding over alle verstrekte informatie ten 
aanzien Windpark Hanze opheffen.

Samenvatting
In september 2017 hebben Waterschap Zuiderzeeland en de Vereniging 
Windpark Hanze een intentieovereenkomst getekend om de mogelijkheid van 
samenwerking te onderzoeken. De samenwerking betreft het gezamenlijk 
realiseren van een windpark tussen de Hanzelijn en Ketelhaven. De reden voor 
Zuiderzeeland voor samenwerking betreft de duurzame energievoorziening van 
het waterschap. Door deel te nemen in Windpark Hanze kan Waterschap 
Zuiderzeeland in 2022 a 2023 zijn energiedoelstellingen volledig gerealiseerd 
hebben op een doelmatige manier.

In het afgelopen halfjaar is de samenwerking zorgvuldig uitgewerkt. De 
samenwerking bestaat uit het verstrekken van een achtergestelde lening van 
€ 10 miljoen voor de ontwikkeling en realisatie van Windpark Hanze tegen een 
marktconform rentepercentage. Daarvoor ontvangt Zuiderzeeland een aandeel 
in het windpark ter grootte van 40 GWh met bijbehorende GVO's, bijpassende 
zeggenschap en een gereduceerd winstrecht. Dit aandeel komt qua omvang 
overeen met de te compenseren C02-uitstoot van het waterschap. Het 
waterschap krijgt de mogelijkheid om zijn stroom af te nemen van het 
windpark tegen een marktconforme prijs.

Het college van DenH is van mening dat met dit project de 
energiedoelstellingen van het waterschap, inclusief de doelstelling om 
zelfvoorzienend te worden, kunnen worden gerealiseerd. En dat op een 
financieel neutrale manier, met een risico dat niet groter is dan andere grotere 
(energie-) projecten. Het meeste risico zit in de aanloopfase van het project.
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Met deze samenwerking draagt Zuiderzeeland bij aan de verduurzaming van de 
energievoorziening in Flevoland.

De uitwerking is nu zo ver dat de Algemene Vergadering gevraagd wordt in te 
stemmen met deze samenwerking onder een aantal voorwaarden. Deze elf 
voorwaarden zijn opgenomen in paragraaf 6 van dit voorstel. Binnen deze 
kaders heeft het college van DenH de bevoegdheid een
samenwerkingsovereenkomst met Windpark Hanze aan te gaan en verder uit 
te werken.

Het verwachte financiële voordeel van deelname in dit project wordt 
budgetneutraal opgenomen in de meerjarenbegroting. Opbrengsten gedurende 
de ontwikkelfase worden opgenomen in een 'Bestemmingsreserve Windpark 
Hanze' als extra zekerheid.

In de meerjarige investeringsplanning staat voor de periode tot 2030 nu nog 
een investeringsbedrag van € 14,474 miljoen voor nieuwe zon- en 
windprojecten. In plaats hiervan komt er voor Windpark Hanze een lening van 
€ 10 miljoen op de balans. Voorgesteld wordt om bij financial close, op het 
moment dat er ruime zekerheid is over het doorgaan van het project en het 
grootste deel van de lening wordt verstrekt, de meerjarige 
investeringsplanning met € 14,474 miljoen te verlagen.

Dit document betreft de oorspronkelijk geheime versie. Deze versie is na 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in oktober 2018 openbaar 
gemaakt. De enige uitzondering is het rentepercentage voor de lening van het 
waterschap aan het windpark. Op verzoek van de agrariërs blijft deze geheim 
om bedrijfstechnische redenen.

Relevante kaders
Masterplan Duurzame Energie, Bestuursprogramma, Regioplan Wind,
Waterwet, Waterschapswet, Wet Fido, Aanbesteding- en staatssteunwetgeving, 
Wet Markt en Overheid.

Lelystad, 13 maart 2018

het college van Dijkgraaf en Heemraden,

de secretaris-directeur, de dijkgraaf,

ing. W. Slob MSc. Ir. H.C. Klavers.
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Toelichting
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Inleiding
In het Masterplan Duurzame Energie (MDE) heeft de Algemene Vergadering 
vastgesteld dat we een deel van onze benodigde energie willen opwekken met 
windturbines. Zowel eigen windturbines, als het participeren in windparken van 
andere partijen, zijn daarbij als mogelijkheid genoemd. In 2016 en 2017 zijn 
de mogelijkheden hiervoor verkend. Eigen windturbines op eigen terrein bleken 
vanuit het regionale ruimtelijke beleid niet mogelijk binnen een afzienbare 
termijn. Uit de verkenning kwam wel de kans naar voren van een 
samenwerking met Vereniging Windpark Hanze. Deze samenwerking kan een 
hele grote bijdrage gaan leveren aan de realisatie van onze duurzame 
energiedoelen. Een succesvolle samenwerking met Windpark Hanze leidt er 
namelijk toe dat Zuiderzeeland al in 2022 a 2023 - in plaats van 2050 - 
volledig CC>2-neutraal en zelfvoorzienend is. We zijn dan 100% duurzaam qua 
energievoorziening op een hele betaalbare wijze.

Samenwerking Windpark Hanze
Windpark Hanze bestaat uit 20 agrariërs die, vanuit het provinciale Regioplan 
Wind, tussen de Hanzelijn en Ketelhaven de mogelijkheid krijgen om een 
windpark te ontwikkelen langs de Hoge Vaart en de Hondtocht. Windpark 
Hanze ligt vlak bij onze grootste stroomvreter: gemaal Colijn.

In september 2017 hebben Waterschap Zuiderzeeland (hierna: Zuiderzeeland) 
en Vereniging Windpark Hanze (hierna: Windpark Hanze) een 
intentieovereenkomst getekend om de mogelijkheid van samenwerking te 
onderzoeken. De samenwerking betreft het realiseren van circa 14 grote 
windturbines tussen de Hanzelijn en Ketelhaven. Windpark Hanze krijgt de 
beschikking over de grond voor de bouw van dit toekomstige windpark. De 
reden voor Zuiderzeeland voor samenwerking betreft de duurzame 
energievoorziening van het waterschap. We willen zelfvoorzienend worden en 
daarmee verdergaan dan alleen duurzaam Inkopen. De reden voor Windpark 
Hanze om samen te werken met een externe partij die zich "inkoopt" en 
participeert, betreft een financieel en qua risico's aantrekkelijkere ontwikkeling 
ten opzichte van volledig zelf ontwikkelen. Zuiderzeeland is zo'n 
samenwerkingspartij. In onderstaande figuur is indicatief aangegeven waar 
Windpark Hanze gepland is.

Figuur 1: Indicatie locatie Windpark Hanze
■:>T.

Deze samenwerking is een nieuw en complex traject dat diverse juridische en 
financiële risico's met zich mee brengt. Een zorgvuldige afweging is daarom 
belangrijk. In het afgelopen halfjaar is de samenwerking zorgvuldig, met 
behulp van veel externe expertise, uitgewerkt. De uitwerking is nu zo ver dat 
de Algemene Vergadering gevraagd wordt in te stemmen met deze 
samenwerking onder een aantal voorwaarden.
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Leeswijzer
In dit document vindt u alle benodigde informatie voor de besluitvorming. Dit 
document was oorspronkelijk geheim, omdat het financiële en juridische 
informatie bevat die bij openbaar maken onze onderhandelingspositie en de 
positie van andere partijen kan schaden, aangezien de onderhandelingen met 
Windpark Hanze bij behandeling nog niet volledig waren afgerond. Bij de 
beeldvormende vergadering heeft u veel achtergrondinformatie gekregen. De 
informatie die niet noodzakelijk is voor de besluitvorming is niet opnieuw 
bijgevoegd.

Achtereenvolgens komen aan bod:
1. het besluitvormingstraject;
2. de inhoud van de samenwerking;
3. de voordelen van de samenwerking en de afweging ten opzichte van de 

alternatieven die we hebben op het gebied van duurzame energie;
4. overzicht van risico's en risicobeheersing;
5. de mate waarin deze samenwerking invulling geeft aan onze 

energiedoelen;
6. het kader dat u als AV meegeeft voor de verdere uitwerking van de 

samenwerking;
7. de gevolgen voor de andere energieprojecten van het waterschap
8. het vervolgtraject;
9. personele consequenties;
10. financiële consequenties;
11. communicatie.

1. Besluitvormingstraject
1.1 Fasering ontwikkeling windpark
Een windproject bestaat grofweg uit een ontwikkelfase, een bouwfase en een 
operationele fase, De ontwikkelfase eindigt met een financial close. Dit is het 
moment waarop alle contracten vastliggen, vergunningen, subsidies en de 
financiering rond zijn en de bouw kan beginnen. Na oplevering van de 
windturbines start de operationele fase. Momenteel bevindt Windpark Hanze 
zich in de ontwikkelfase. Waterschap Zuiderzeeland stapt in in de 
ontwikkelfase.

1.2 Besluitvorming samenwerking binnen Zuiderzeeland
In de beeldvormende vergadering van 3 oktober 2017 is de Algemene 
Vergadering een eerste keer geïnformeerd over dit project. In de 
beeldvormende vergadering van 20 februari 2018 heeft de Algemene 
Vergadering uitgebreid kennis kunnen nemen van de inhoud van dit project.

De uitwerking van de samenwerking is nu zo ver dat nu de samenwerking met 
Windpark Hanze ter besluitvorming voorligt. De besluitvorming van 27 maart 
2018 moet gezien worden als de feitelijke go/no go-beslissing voor deelname 
in het windpark door Zuiderzeeland. Met dit besluit stemt de Algemene 
Vergadering in met de samenwerking onder een aantal voorwaarden. Deze 
11 voorwaarden vormen het kader waarbinnen het college van DenH een 
samenwerkingsovereenkomst kan aangaan met Windpark Hanze, Dit kader met 
11 voorwaarden is opgenomen in paragraaf 6.

1.3 Waarom nu?
Windpark Hanze maakt onderdeel uit van het grotere overkoepelende Windplan 
Groen, waarin circa 10 parken in Oostelijk Flevoland ontwikkeld worden. Voor 
dit plan geldt een Rijkscoördinatieregeling (RCR). De planning van de RCR is 
leidend. Om binnen deze planning tijdig de vergunning en de SDE-subsidie aan 
te kunnen vragen, is begin 2018 duidelijk nodig of Zuiderzeeland en Windpark 
Hanze dit project samen gaan ontwikkelen of niet. Besluitvorming later dan 
maart 2018 leidt tot vertraging in het project.
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1.4 Ruimtelijk besluitvormingstraject
De MER, vergunningsprocedure en inpassingsplan worden door Windkoepel 
Groen verzorgd. Momenteel loopt de MER-procedure. De inpassingsplan- 
procedure en het vergunningstraject zijn in voorbereiding. Zowel de
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vergunning als de SDE-subsidie zijn nog niet aangevraagd. De samenwerking 
tussen Zuiderzeeland en Windpark Hanze is een privaatrechtelijke 
aangelegenheid. Het waterschap heeft vanuit zijn publiekrechtelijke taak een 
vergunningverlenende taak. De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke kant 
van dit project zijn binnen het waterschap volledig gescheiden. Deze notitie 
heeft alleen betrekking op de samenwerking (privaatrechtelijke kant).

2. Inhoud samenwerking
De voorgenomen samenwerking wordt in deze paragraaf beschreven. Eerst 
worden de uitgangspunten voor de samenwerking gegeven en daarna de 
inhoud.

2.1 Uitgangspunten
Bij de uitwerking van de samenwerking met Windpark Hanze gelden de 
volgende uitgangspunten:
1. Het doel van de samenwerking voor Zuiderzeeland is duurzame 

energieontwikkeling op een financieel verantwoorde (doelmatige) manier. 
Het genereren van inkomsten is geen doel op zich.

2. De deelnemers in Windpark Hanze hebben de grondposities voor dit 
windpark. Zuiderzeeland heeft momenteel geen enkele grondpositie 
waarop vanuit het provinciale en gemeentelijke beleid een windturbine 
realiseerbaar is. We hebben daardoor geen recht op deelname.

3. Deelname van Zuiderzeeland is voor Windpark Hanze alleen interessant 
als datgene wat Zuiderzeeland te bieden heeft, voor Windpark Hanze 
gelijk is aan wat andere (markt)partijen hen te bieden hebben.

4. Voor Zuiderzeeland is deelname alleen interessant als dit qua 
energiedoelen, financiën en risico's beter is dan de alternatieven die we 
hebben en als de constructie voldoet aan de juridische voorwaarden.

2.2 Opzet samenwerking
Bij positieve besluitvorming door de besturen van beide partijen, gaat deze 
samenwerking er op hoofdlijnen als volgt uitzien:

a) Realisatie windpark
Windpark Hanze en Zuiderzeeland gaan gezamenlijk een windpark van circa 14 
windturbines ontwikkelen, laten bouwen en laten exploiteren. Het voornemen is 
om turbines te realiseren met een ashoogte van 160 m en een tiphoogte van 
250 m. De voorgenomen capaciteit van het park bedraagt circa 188 GWh. De 
totale benodigde investering voor de realisatie van het windpark is naar 
verwachting € 78 miljoen. Dit is inclusief de ontwikkelkosten die geraamd 
worden op € 1,85 miljoen. Hetjaarvan realisatie (oplevering turbines) is 2022,

b) Opstalrechten
In dit project zorgen de deelnemers van Windpark Hanze voor het beschikbaar 
stellen van de grond. De voor het windpark benodigde opstalrechten worden 
ondergebracht in een grond-BV. De grond-BV levert onderopstalrechten voor 
25 jaar aan de projectentiteit van het windpark tegen een door Windkoepel 
Groen vastgestelde opstalvergoeding, Zuiderzeeland heeft geen aandeel in de 
grond-BV.

c) Verdeling aandelen
Zuiderzeeland krijgt een aandeel in het windpark ter grootte van 40 GWh. Dat 
komt overeen met de benodigde compensatie van de C02-uitstoot van het 
waterschap. Dit staat gelijk aan circa 3 windturbines. We krijgen dus geen 3 
eigen windturbines, maar een aandeel in het hele windpark. Vanuit de 
verplichting van het Regioplan krijgen ook de partijen Windshare (inwoners 
buitengebied) en/of Saneerders (windturbine-eigenaren waarvan de turbine 
gesaneerd moet worden, maar die geen turbine terug mogen plaatsen) een 
aandeel in het park. Het aandeel van Zuiderzeeland in het windpark is, 
uitgaande van 14 turbines, gelijk aan circa 20% van het park. Windshare en de 
Saneerders krijgen elk een aandeel in het park van circa 10%. Het resterende 
aandeel is voor Vereniging Windpark Hanze (circa 60%).
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d) Inlea vermogen
Het park wordt gefinancierd door middel van projectfinanciering. Dit houdt in 
dat een bank 80 a 85% van het benodigde vermogen leent aan het windpark. 
Het benodigde eigen vermogen van 15 a 20% wordt ingelegd door de 
aandeelhouders. Zuiderzeeland legt hiervan maximaal € 10 miljoen in, in de 
vorm van een achtergestelde lening. Deze lening wordt, vanaf het moment dat 
het windpark draait, in 15 jaar door het windpark terugbetaald aan het 
waterschap. De Saneerders en Windshare leggen gezamenlijk (naar 
verwachting) circa € 3 miljoen in. Windpark Hanze legt het overige deel in, 
naar verwachting circa € 2 miljoen. Inmiddels heeft Windpark Hanze € 0,3 
miljoen geïnvesteerd in het windpark.

e) Winstrecht en rentevergoeding
Zuiderzeeland krijgt een marktconforme rente op de achtergestelde lening. We 
gaan nu uit van #%. Wat exact het marktconforme rentetarief wordt, wordt 
voor het sluiten van de SOK bepaald en getoetst op staatssteun. Het aandeel 
geeft een gereduceerd winstrecht aan het waterschap. Dit houdt in dat 
Zuiderzeeland in de eerste 15 jaar dat het park draait geen winst krijgt op haar 
aandeel, maar een rentevergoeding op de lening. Na 15 jaar krijgt 
Zuiderzeeland een gereduceerde winst op haar aandeel. De reductie op de 
winst houdt verband met het niet kunnen inbrengen van grondposities waarop 
vanuit het provinciale en gemeentelijke beleid een windturbine realiseerbaar is 
door Zuiderzeeland. Het aandeel geeft wel zeggenschap aan het waterschap. 
Windshare en de Saneerders krijgen een aandeel in de winst van het park naar 
rato van hun aandeel in het park. De overige winst gaat naar Windpark Hanze.

f) Afname van GvO's en stroom
Zuiderzeeland krijgt gedurende de hele levenduur van het windpark de GvO's 
(Garanties van Oorsprong, ofwel groencertificaten) behorende bij haar aandeel 
om niet. Dit is te zien als een alternatieve vorm van winst met momenteel een 
waarde van circa € 0,1 miljoen per jaar. Zuiderzeeland krijgt het recht om 
gedurende de hele looptijd van het project 40 GWh per jaar aan stroom af te 
nemen tegen een marktconforme prijs. De marktconforme energieprijs is 
gerelateerd aan de APX-prijs. De inkoop van stroom uit het park is een recht 
dat we kunnen benutten als dit voordeliger of wenselijker is dan elders energie 
inkopen. Het is geen verplichting. Dit wordt na sluiting van de SOK verder 
uitgewerkt. Voor de invulling van de energiedoelen van het waterschap is het 
nu niet per se noodzakelijk dat Zuiderzeeland stroom afneemt van Windpark 
Hanze.

g) Organisatiestructuur en zeggenschap
De beoogde organisatiestructuur van het windpark is een BV-structuur waarin 
Zuiderzeeland als aandeelhouder is vertegenwoordigd in de Algemene 
Vergadering van aandeelhouders en een bestuurder levert. Zuiderzeeland heeft 
geen meerderheidsaandeel, maar brengt wel het grootste deel van het eigen 
vermogen in. Daarom is bepaald dat de voor Zuiderzeeland belangrijke 
projectdefiniërende beslissingen met unanimiteit moeten worden genomen. Met 
het oog op risicobeheersing heeft Zuiderzeeland hiermee een directe 
zeggenschap die past bij het ingelegde vermogen.

h) Svnergievoordelen
Zuiderzeeland en Windpark Hanze zien in aanvulling op bovenstaande een 
aantal mogelijke (maar nog onzekere) extra synergievoordelen van de 
samenwerking, zoals een rechtstreekse aansluiting van gemaal Colijn op het 
windpark en het zoveel mogelijk afstemmen van de bemaling op de productie 
van het windpark. Deze worden na ondertekenen van de SOK verder 
onderzocht en uitgewerkt. De benodigde aanvullende investeringen voor het 
behalen van synergievoordelen en de rendementen uit de synergievoordelen 
worden verdeeld volgens een verdeelsleutel van 6/14e voor Zuiderzeeland en 
8/14e voor Windpark Hanze.

i) Ontwikkelkosten
Zuiderzeeland draagt in de ontwikkelfase (tot aan financial close) voor 
maximaal € 1,54 miljoen bij. Deze bijdrage is onderdeel van het leningbedrag 
van C 10 miljoen. De bijdrage aan de ontwikkelkosten door Zuiderzeeland
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wordt in termijnen verstrekt, gerelateerd aan de toenemende zekerheid van de 
realisatie van het park. Voor dit deel krijgt Zuiderzeeland een marktconforme 
vergoeding van #%. Ook dit dient nog op marktconformiteit getoetst te worden 
(i.v.m. staatssteunregelgeving). Deze rente wordt vanaf het eerste jaar direct 
uitbetaald door de leden van Windpark Hanze aan Zuiderzeeland. Hierdoor 
neemt de inbreng van eigen vermogen van de deelnemers van Windpark Hanze 
in het park toe. Bij vroegtijdige beëindiging of verkoop van de ontwikkeling 
wordt eerst Zuiderzeeland afgelost en daarna Windpark Hanze. Het overige 
deel van de lening wordt beschikbaar gesteld bij financial close.

j) Beëindiging samenwerking
De samenwerking wordt aangegaan voor de economische levensduur van het 
windpark. We gaan uit van 25 jaar. Voor een eventueel vervolg van het park is 
Zuiderzeeland voorkeurspartner. Verwijderingskosten worden opgenomen in de 
businesscase van het Windpark. Het waterschap kan tussentijds ten allen tijde 
zijn aandeel in het windpark verkopen.

3. Afweging samenwerking
De samenwerking heeft duidelijke voordelen voor het waterschap, maar brengt 
ook risico's met zich mee. De voordelen en de afweging ten opzichte van 
alternatieven komt in deze paragraaf aan de orde. De risico's in de volgende 
paragraaf.

3.1 Voordelen van de samenwerking
Voor Zuiderzeeland zijn de voordelen van de samenwerking als volgt:

1. We realiseren snel en volledig onze energiedoelen
a. Door het verkrijgen van een aandeel en het verkrijgen van de GvO's 

is Zuiderzeeland na realisatie van het park in 2022 a 2023 100% 
zelfvoorzienend.

b. Doordat we de GvO's verkrijgen uit ons eigen windpark kopen we al 
onze energie 100% duurzaam in.

c. Doordat ons aandeel in het park gelijk staat aan onze COa-uitstoot 
wordt niet alleen onze elektriciteit, maar ook de ingekochte diesel en 
gas en onze mobiliteit gecompenseerd, waardoor we door deelname 
volledig C02-neutraal worden.

2. We werken mee aan het realiseren van nieuwe windturbines in 
Flevoland en dragen bij aan de nationale en regionale energiedoelen.

3. We vullen onze energievoorziening en energiedoelen doelmatig in. Deze 
samenwerking is in financieel opzicht vergelijkbaar of beter dan de 
alternatieven die we hebben.

4. We vervullen onze voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid 
en klimaatneutraliteit. Dit heeft een positief effect op onze 
zichtbaarheid en ons imago.

Voor Windpark Hanze zijn de voordelen:
1. Een goed projectrendement bij een lage inbreng van eigen vermogen.
2. Eenheid binnen de groep van 20 agrariërs, doordat het in te leggen 

eigen vermogen voor elk van de deelnemers haalbaar is.
3. Risicobeperking door samenwerking met een solide financiële partner 

(Zuiderzeeland).

3.2 Afweging alternatieven
Of deze samenwerking een goede keus is voor Zuiderzeeland, is onder andere 
afhankelijk van de alternatieven die we hebben om onze energiedoelen te 
realiseren. In deze paragraaf wegen we de volgende relevante alternatieven af:

1. Duurzame energie inkopen
2. Een eigen windpark ontwikkelen
3. Verduurzamen met zonne-energie en biogas
4. Deelnemen in Windpark Hanze

Bij alternatief 1 kopen we al onze benodigde energie groen in op de 
energiemarkt. Dit is zoals we het tot nu toe hoofdzakelijk doen. We vergroenen 
nu door het inkopen van (laagwaardige) GvO's. Bij alternatief 2 ontwikkelen we 
op eigen grond, voor eigen gebruik windturbines. Alternatief 3 komt het dichtst
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in de buurt van het oorspronkelijke projecten-portfolio uit het MDE en 
alternatief 4 is het voorliggende voorstel.

In onderstaande tabel is de samenvatting van de vergelijking van de 
alternatieven weergegeven, inclusief de bedragen voor de 'Kosten 25 jaar 
stroomvoorziening (NCW)':

Alternatief Realisatie-
termijn

Realisatie
energiedoelen

Kosten 25 jaar 
stroomvoor
ziening (NCW)

Voorbeeld
functie

Risico
profiel

1. Duurzaam inkopen € 27 miljoen
2. Eiqen windpark 2030 la € 21 miljoen
3. Zon en biogas 2050 Ja € 25 miljoen + PM
4. Deelnemen WPH 2022 Ja € 20 miljoen

Groen = goed, geel = redelijk, oranje = matig, rood = onvoldoende. 
NCW = Netto Contante Waarde

Alternatief 1 is op korte termijn realiseerbaar, maar geeft geen invulling aan 
onze energiedoelen (niet zelfvoorzienend) en geeft daarmee een beperkte 
invulling van onze voorbeeldfunctie. Alternatief 2 is nu een fictief alternatief, 
omdat er nu geen mogelijkheden zijn voor een eigen windpark. Het provinciale 
beleid staat dat niet toe. Alternatief 3 leidt in 2030 tot circa 60% 
zelfvoorzienendheid en pas in 2050 tot 100%. De laatste 40% zijn (in het MDE) 
niet ingevuld met maatregelen en daarom niet meegenomen in de 
kostenberekening.

De kostenberekening is gebaseerd op een degelijk financieel model, gebruik 
makend van de gemiddelde stroomprijs in de afgelopen jaren. Bij alternatief 2 
en 3 produceren we onze eigen stroom zelf en verdienen we zo de 
investeringen terug. Bij alternatief 1 en 4 blijven we onze stroom grotendeels 
inkopen. Bij variant 4 zijn er inkomsten vanuit het windpark. Bij variant 1 niet. 
Uit deze berekeningen komt naar voren dat deelnemen in Windpark Hanze één 
van de meest voordelige manieren is om voor de komende jaren onze 
stroomvoorziening in te gaan vullen. Tenzij de stroomprijzen sterk gaan 
stijgen, dan wordt eerst alternatief 2 en daarna alternatief 3 voordeliger.

Ten slotte is vanuit het perspectief van schaarse grondstoffen naar de 
verschillende varianten gekeken. Uit verschillende onderzoeken blijkt de totale 
overall milieu-impact van windturbines lager dan van zonnepanelen. Zowel 
windturbines als zonnepanelen scoren beter dan de energievoorziening met 
fossiele brandstoffen.

4. Risicobeheersing
Het project kent een aantal financiële en juridische risico's, met name op het 
gebied van het ontwikkelrisico, staatssteun, aanbestedingsrecht en imago. Op 
technisch vlak zijn er geen grote risico's, ook niet qua zekerheid voor de 
continuïteit van de bedrijfsvoering. Het overige deel van de risicoparagraaf is 
bedrijfsgevoelig en daarom vertrouwelijk.

4.1 Bedrijfsvoering waterschap
• Continuïteit bedrijfsvoering: Het waait niet altijd als we willen malen of 

zuiveren. Om onder alle omstandigheden te kunnen malen en zuiveren, 
levert het windpark niet rechtstreeks stroom aan het waterschap, maar 
met tussenkomst van een zogenaamde programmaverantwoordelijke 
(bijvoorbeeld een energieleverancier). Deze partij neemt alle stroom af van 
het windpark en levert het waterschap op elk gewenst moment de 
benodigde stroom. De zekerheid qua continuïteit in de bedrijfsvoering 
wordt daarmee niet anders dan die nu is.

REGISTRATIENUMMER

4.2 Financiële risico's
• Park wordt niet gerealiseerd: De belangrijkste mogelijke oorzaken hiervan 

zijn het niet verkrijgen van de vergunning of het niet verkrijgen van SDE- 
subsidie. In dat geval zal het waterschap (een deel van) de gestorte lening 
niet terugontvangen en moeten afschrijven. Hier staan deels inkomsten
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vanuit de rente tegenover en de voorrang van Zuiderzeeland ten opzichte 
van Windpark Hanze bij de verdeling van de opgebouwde waarde van het 
park. Overigens speelt een dergelijk risico in meer of mindere mate ook bij 
de alternatieven 2 en 3 (zie paragraaf 3.2), waar gedurende het 
ontwikkeltraject kan blijken dat uitgaven voor niets zijn geweest.

• Vergunning wordt niet verleend: Dit park past binnen het Regioplan Wind 
van o.a. Gemeente Dronten en provincie Flevoland en wordt gerealiseerd 
als onderdeel van een Rijkscoördinatieregeling. Daarmee is kans op 
ruimtelijke inpasbaarheid en het verkrijgen van een vergunning behoorlijk 
groot. Wel speelt hierbij recent de kwestie van 'schaarse publieke rechten'.

• Schaarse publieke rechten: Momenteel speelt rondom Windpark Zeewolde 
het vraagstuk 'schaarse publieke rechten'. In het kader van het project 
Windpark Zeewolde is namelijk besloten dat alleen Windpark Zeewolde B.V. 
het project mag gaan uitvoeren. Eigenaren van omliggende percelen en 
eigenaren van bestaande windturbines zijn het daar echter niet mee eens 
en hebben bezwaar gemaakt tegen het rijksinpassingsplan 'Windpark 
Zeewolde' en de bijbehorende omgevingsvergunning. Volgens hen is de 
procedure niet transparant verlopen en had er een openbare inschrijving 
plaats moeten vinden. De relevantie voor de casus Windpark Hanze is erin 
gelegen dat wanneer de Raad van State tot het oordeel komt dat in de 
casus Zeewolde sprake is van een schaarse vergunning die middels een 
transparante procedure vergund had moeten worden, dit mogelijk ook voor 
Windkoepel Groen en daarmee de casus Windpark Hanze geldt. Dat zou 
dan in het meeste vergaande geval betekenen dat aan Windpark Hanze 
geen vergunning mag worden verleend zonder transparante procedure 
vooraf. Deze onzekerheid verhoogt het risicoprofiel voor het waterschap 
ten aanzien van haar financiële inleg in de ontwikkelfase.

• SDE wordt niet toeqekend: Toekenning van de SDE-subsidie gaat op 
volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvraag. Bij te late indiening
i.c.m, overtekening van het totaal beschikbaar subsidiebudget bestaat de 
mogelijkheid dat de subsidie niet wordt toegekend. Er is dan de 
mogelijkheid om in de volgende ronde (een halfjaar later) in te tekenen.
Dit leidt bij herhaalde afwijzing tot vertraging in de realisatie.

• De ontwikkelkosten of bouwkosten vallen hoger uit: Dit risico is voor 
Windpark Hanze, omdat de achtergestelde lening van Zuiderzeeland 
gelimiteerd is op € 10 miljoen en het aandeel in de ontwikkelfase op € 1,5 
miljoen. Een aantal risico's in de bouwfase en operationele fase wordt via 
verzekeringen afgedekt.

• Dalende of stijgende energieprijzen: Bij dalende energieprijzen neemt de 
winst van het park af, maar wordt de energie-inkoop voor Zuiderzeeland 
goedkoper. Bij stijgende energieprijzen stijgt de winst van het windpark, 
maar wordt de energie-inkoop duurder. Omdat Zuiderzeeland beperkt in de 
winst deelt, maar wel stroom afneemt, zijn dalende prijzen gunstiger voor 
Zuiderzeeland dan stijgende. Te lage energieprijzen zijn een risico voor het 
(op tijd) afbetalen van de achtergestelde lening. Hoge energieprijzen 
worden na 15 jaar deels gecompenseerd door het winstaandeel.

• Een slecht windiaar: De opbrengst van het park verschilt van jaar tot jaar 
op basis van hoeveel het waait. Een slecht (eerste) windjaar kan leiden tot 
vertraging in het uitbetalen van de rente en aflossing van de 
achtergestelde lening.

• Faillissement windpark: De kans op faillissement is klein, maar als dit zich 
voordoet, bestaat de mogelijkheid dat de achtergestelde lening niet 
volledig wordt terugbetaald. Beheersmaatregelen hiervoor zijn de 
zeggenschap in de bedrijfsvoering en de voorrang van Zuiderzeeland ten 
opzichte van Windpark Hanze bij de verdeling van de resterende waarde. 
Het waterschap heeft bij een eventueel faillissement geen zekerheden 
(hypotheek / onderpanden e.d.) om op terug te vallen.

• Fiscale risico's: De gevolgen van deelname qua btw, vennootschaps
belasting, energiebelasting en dividendbelasting zijn goed in beeld gebracht 
en verwerkt in de financiële berekeningen. Op dit gebied zijn hier geen 
bijzondere risico's te noemen.

• Opkoop park door derden: De samenwerkingsovereenkomst wordt zo 
opgesteld dat de opkoop van het park door derden (energiebedrijven) niet 
tot nadeel voor het waterschap leidt.
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4.3 Juridische risico's
Advocatenkantoor Nysingh heeft getoetst op de volgende onderwerpen:
• Wetteliike taakuitoefening: Zuiderzeeland mag als functionele overheid 

(financieel) participeren in Windpark Hanze om duurzaamheidsamblties te 
realiseren, mits er sprake is van een duidelijke relatie met haar wettelijke 
taakuitoefening. Om hieraan te voldoen adviseert Nysingh bij de 
voorbereiding van de besluitvorming zorgvuldig te motiveren dat de 
deelname beperkt is tot de 'eigen taak', d.w.z. dat het aandeel van 
Zuiderzeeland ongeveer overeenkomt met de hoeveelheid energie die het 
waterschap vanuit het windpark nodig heeft. Volgens Nysingh zou gesteld 
kunnen worden dat elke activiteit om niet-duurzaam energieverbruik 
omlaag te brengen past binnen de duurzame en doelmatige uitvoering van 
de taken van een waterschap.

• Financiële regelgeving fo.a. Wet Fidof: De geldende financiële regelgeving 
vormt geen belemmering voor financiële deelname van Zuiderzeeland in 
Windpark Flanze, mits de besluitvorming zorgvuldig wordt voorbereid en in 
dit verband de door Nysingh in haar advies beschreven stappen worden 
genomen. Daarbij moet volgens Nysingh goed gemotiveerd worden wat de 
'maatschappelijke meerwaarde' is van een publieke financiering van het 
eigen vermogen (in de vorm van een achtergestelde lening) in plaats van 
een private financiering.

« Staatsteun: Flet verstrekken van een achtergestelde lening door 
Zuiderzeeland levert geen staatssteun op, mits de te hanteren rente 
marktconform is. Om aan te kunnen tonen dat er sprake is van deze 
marktconformiteit dient een voorafgaande toets te worden gedaan. Een 
ander punt betreft het afnemen van elektriciteit van het windpark via een 
energieleverancier. In deze situatie is geen sprake van staatssteun, mits de 
door Zuiderzeeland te betalen vergoeding minimaal gelijk is aan de 
marktvergoeding zoals deze jaarlijks wordt bepaald ten behoeve van de 
SDE+ subsidie.

• Aanbestedinasrecht: Flet waterschap heeft in 2016 en 2017 een verkenning 
uitgevoerd naar samenwerkingspartners en daarbij geen andere passende 
mogelijkheden gevonden dan de samenwerking met Windpark Hanze. Om 
zo goed mogelijk te voldoen aan de geldende aanbestedingsregelgeving zal 
Zuiderzeeland de volgende stappen doorlopen. Allereerst kondigt 
Zuiderzeeland openbaar aan (via aanbestedingsplatform TenderNed) dat 
het voornemens is de samenwerking aan te gaan met Windpark Hanze. 
Belanghebbenden, die het daar niet mee eens zijn, kunnen gedurende 20 
kalenderdagen een gerechtelijke procedure aanhangig maken. Bij gebreke 
daarvan kan Zuiderzeeland tot sluiting van de
samenwerkingsovereenkomst met Windpark Hanze overgaan. Er blijft een 
niet goed in te schatten restrisico over op latere bezwaren aangezien de 
keuze voor de private samenwerkingspartners niet het resultaat is van een 
voorafgaande aanbestedingsprocedure. In de tweede plaats bestaat deze 
route erin, dat transacties binnen de samenwerking correct worden 
aanbesteed. Denk aan de bouw van het windpark en de levering van 
elektriciteit door een energieleverancier aan ZZL.

• Juridische organisatiestructuur: Een B.V.-structuur waarbij de eigendom 
van de molens en de financiële inbreng in één entiteit worden gedaan 
heeft volgens het advies van Nysingh de voorkeur. De redenen voor deze 
voorkeur zijn met name de beperking van de aansprakelijkheid van 
Zuiderzeeland, een duidelijker besturingsmodel (positie 
aandeelhouders/positie bestuur) en het aanbrengen van een scheiding 
tussen de eigendom van het windpark en de exploitatie van het windpark.

4.4 Provinciaal toezicht
• Melding bii provincie: De deelname van Zuiderzeeland in Windpark Hanze 

moet - op basis van artikel 22 van het Reglement voor Zuiderzeeland - 
worden gemeld bij de provincie Flevoland. Volgens het advies van Nysingh 
heeft de provincie Flevoland een instrument in handen (spontane 
vernietigingsrecht, artikel 156 Waterschapswet) om In te grijpen als een 
duidelijke relatie met de taken van Zuiderzeeland ontbreekt. Omdat we 
deelnemen om onze energievoorziening en energiedoelen doelmatig in te 
vullen, blijven we binnen onze wettelijke taak. Ambtelijk heeft de provincie
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aangegeven op voorhand geen bezwaar te hebben tegen deelname van 
Zuiderzeeland.

4.5 Imago waterschap
• Bezwaren uit omgeving tegen windturbines

Vanuit Ketelhaven zijn zienswijzen ingediend tegen het windpark, met 
name met het oog op geluidhinder, hinder door slagschaduw en 
waardevermindering van de woningen. Met deze belangen wordt in het 
traject van MER, inpassingsplan en omgevingsvergunning zorgvuldig 
omgegaan, inclusief bijbehorende inspraak- en bezwaarprocedures. 
Hiervoor zijn inmiddels diverse inloopavonden georganiseerd en 
gesprekken gevoerd door Windkoepel Groen. Waterschap Zuiderzeeland 
vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met de belangen van 
de omwonenden.

• Meewerken aan financieel voordeel grondeigenaren Windpark Hanze 
Deelname van Zuiderzeeland aan Windpark Hanze leidt naar verwachting 
tot financieel voordeel voor de deelnemers van Windpark Hanze. Belangrijk 
hierbij is dat er geen sprake is van staatssteun door het waterschap, 
doordat onze bijdrage zo wordt ingericht dat die marktconform is. Door 
deelname van Zuiderzeeland in Windpark Hanze komt het park mede ten 
goede aan alle ingelanden van het waterschap. Deelname van 
Zuiderzeeland heeft geen effect op de mogelijkheden voor participatie door 
andere partijen (zoals bewoners buitengebied),

5. Realisatie energiedoelen
5.1 Energiedoelen Zuiderzeeland
Waterschap Zuiderzeeland wil als grote energieverbruiker een bijdrage leveren 
aan de energietransitie in Flevoland en de eigen COz-footprint zo klein mogelijk 
maken. Als waterschap krijgen we immers direct last van de effecten van 
klimaatverandering en vervullen we een voorbeeldfunctie. Het gebruik van 
fossiele brandstoffen moet worden teruggedrongen (citaat MDE).

We hebben diverse doelstellingen om duurzaam en toekomstbestendig te 
worden op energiegebied. We willen in 2050 volledig C02-neutraal zijn. We 
willen in 2030 minimaal 35 - 45% zelfvoorzienend zijn op energiegebied. We 
willen 100% duurzaam inkopen. Landelijk streven de waterschappen er naar 
om in 2025 energieneutraal te zijn.

5.2 Realisatie doelstelling zelfvoorzienendheid
Een belangrijke vraag is in welke mate deelname in Windpark Hanze invulling 
geeft aan onze energiedoelen, met name als het gaat om het doel 
zelfvoorzienendheid. Dat is minder eenduidig dan wanneer we rechtstreeks de 
stroom afnemen van eigen windturbines op eigen terrein. Bij deelname in 
Windpark Hanze is er namelijk zowel sprake van stroom inkopen als het 
beschikken over eigen duurzame energiebronnen, waarbij door de GVO's de 
ingekochte stroom en de eigen duurzame energiebronnen aan elkaar 
gekoppeld zijn. Figuur 2 (zie volgende pagina) geeft overzicht bij deze vraag.

In het MDE is vastgelegd dat we zelfvoorzienend willen worden. We definiëren 
dit in het MDE als volgt: We zijn zelfvoorzienend als in de totale 
energiebehoefte binnen het waterschap wordt voorzien door opwekking met 
behulp van bronnen afkomstig uit het eigen waterschap.

Vanuit de diverse energieakkoorden en Green Deals tussen waterschappen en 
het Rijk hebben de waterschappen zich eraan gecommitteerd om 
energieneutraal te worden. Een waterschap is energieneutraal als het 
energiegebruik binnen een waterschap volledig wordt gedekt door energie uit 
duurzame bronnen waarover het waterschap beschikt (definitie MDE). 
'Beschikken' gaat over eigendom door financiële participatie en zeggenschap.
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Geen financiering. .een ze; financiering i zeggenschap

Bronnen van derden 
Op terrein van derden

Bronnen van derden 
Op eigen terrein

Eigen bronnen 
Op terrein van derden

Eigen bronnen 
Op eigen terrein

GVO's Noorse 
waterkracht

GVO's Nederlandsewind 
(niet voor ZZL) Flevolandse wind

Eigen GVO's Eigen GVO's 
Flevolandse v/ind, 

zon, biogas
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Windturbines 
op de Eemmeerdijk
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Flanze

x Windturbines 
op eigen terrein

Zonne-energleop 
eigen terrein

Biogas uitAWZI's

Figuur 2: Spectrum energievoorziening Waterschap Zuiderzeeland

Om te kunnen aantonen dat er tegenover het stroomverbruik door het 
waterschap ook eenzelfde hoeveelheid duurzaam is opgewekt, is er het 
systeem van de Garanties van Oorsprong (GvO's). Dit is een Europees 
systeem, waar we bedenkingen tegen kunnen hebben, maar we hebben er nu 
eenmaal wel mee te maken. We verkrijgen met deze samenwerking de GvO's 
van het windpark. Daarmee is aangetoond dat onze energie afkomstig is uit dat 
windpark, los van bij welke energieleverancier we het inkopen. Overigens, 
wanneer we de stroom van ons gedeeltelijk eigen windpark inkopen via een 
energieleverancier, garanderen we daarmee altijd de stroomvoorziening van 
het waterschap, ook als het niet waait. Dit past volledig binnen de wijze 
waarop de energiemarkt is georganiseerd.

De beoogde samenwerking met Windpark Hanze valt niet volledig samen met 
de term zelfvoorzienendheid in de betekenis dat we niet meer hoeven inkopen. 
Wel dat het waterschap zelf beschikt over eigen energiebronnen waaruit de 
stroom die we gebruiken afkomstig is. De samenwerking valt sowieso binnen 
de ruime definitie die de Unie van Waterschappen voor zelfvoorzienendheid 
hanteert ('opwekking door het waterschap op eigen terrein en de opwekking 
door het waterschap buiten het eigen terrein', klimaatmonitor waterschappen 
2016).

Het college is van mening dat het goed te verantwoorden is om 
energieopwekking voor het waterschap door deelname in Windpark Hanze als 
zelfvoorzienend aan te merken, omdat we financieel participeren in en 
zeggenschap krijgen over energiebronnen door het verkrijgen van een aandeel 
in het windpark waaruit aantoonbaar onze energie afkomstig is.
Het is aan de Algemene Vergadering om een besluit te nemen of deze 
samenwerking in voldoende mate invulling geeft aan de doelstelling voor 
zelfvoorzienendheid.
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5.3 Publieke taak
U wordt nu met dit voorstel ook gevraagd te bevestigen dat deelname in 
Windpark Hanze kan worden gezien als maatregel die strekt tot behartiging 
van de publieke taak. Het behartigen van de publieke taak is in dezen het 
deelnemen aan een project waarbij de hoeveelheid energie die Zuiderzeeland 
nodig heeft ter uitvoering van de hem opgedragen taken, op een doelmatige en 
duurzame wijze wordt geproduceerd. De legitimatie van de publieke 
financiering van het project is daarin gelegen dat op doelmatige en duurzame 
wijze wordt voorzien in de energiebehoefte voor de uitvoering van onze taken 
en het project een maatschappelijke meerwaarde heeft omdat met dit project 
kan worden bewerkstelligd dat Zuiderzeeland al in 2022/2023 volledig C02- 
neutraal en zelfvoorzienend is en 100% duurzaam qua energievoorziening.

6. Voorwaarden voor aangaan van de samenwerking
De wijze waarop het waterschap kan deelnemen in Windpark Hanze is een 
totaalpakket en het resultaat van een onderhandeling. De totstandkoming 
hiervan is een dynamisch proces. De huidige stand van zaken in weergegeven 
in paragraaf 2. Voorliggend besluit door de Algemene Vergadering geeft het 
college van DenH de toestemming voor de verdere uitwerking van de 
samenwerking om te komen tot overeenstemming met Windpark Hanze.
Gezien het karakter van dit proces is het belangrijk dat het college van DenH 
voldoende ruimte krijgt van de AV om de deelname in een passende vorm te 
gieten. Daarmee is deze vergadering het moment voor de AV om 
voorkantsturing toe te passen. Dit besluit is te zien als een 'go' voor het 
project, waarbij de AV uitsluitend de strikt noodzakelijke voorwaarden als 
kader meegeeft. De voorwaarden volgen bovenstaande paragrafen.

Het kader van de AV betreft de volgende elf voorwaarden voor het aangaan 
van de samenwerking:

1. Eneraiedoelen invullen: om met deze samenwerking invulling te geven 
aan de energiedoelstellingen van Zuiderzeeland verkrijgt Zuiderzeeland 
een aandeel in het windpark en de bijbehorende GvO's.

2. Omvanq deelname: de omvang van de deelname van Zuiderzeeland in 
Windpark Hanze is gerelateerd aan de COa-uitstoot van Zuiderzeeland 
en bedraagt daarmee maximaal 40 GWh per jaar.

3. Businesscase: het aangaan van de samenwerking met Windpark Hanze 
is gebaseerd op een businesscase waaruit blijkt dat deelname in 
financieel opzicht voordeliger is of gelijk staat aan de reële 
alternatieven die Zuiderzeeland hiervoor heeft.

4. Omvana lening: de achtergestelde lening van maximaal € 10 miljoen 
wordt verstrekt conform de in onderstaande tabel beschreven 
termijnen en voorwaarden.

Bedrag Ten behoeve van: Vrijgeven na:
€ 400.000 Vergunningtraject Oprichting BV-structuur
€ 500.000 SDE-traject Verkrijgen vergunning
€ 640.000 Uitwerken financial close Verkrijgen SDE-beschikkinq
€ 8.460.000 Bouw windpark financial close

5. Rentepercentages: de rentepercentages voor de door Zuiderzeeland 
aan Windpark Hanze verstrekte lening zijn, middels een vooraf 
uitgevoerde toets, aantoonbaar marktconform.

6. Zeggenschap: de zeggenschap in de projectentiteit is passend bij de 
inbreng van Zuiderzeeland. In concreto betekent dit dat 
projectdefiniërende beslissingen niet genomen kunnen worden zonder 
instemming van Zuiderzeeland.
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7. Organisatiestructuur: de organisatiestructuur is transparant en zo dat 
Zuiderzeeland rechtstreeks aandeelhouder is van de BV die
de turbines middels (in ieder geval) onderopstalrechten in eigendom 
heeft en waarin de achtergestelde lening is ondergebracht,

8. Vrijwillige transparantie: Zuiderzeeland volgt voorafgaand aan 
deelname de procedure van vrijwillige transparantie over het aangaan 
van de samenwerking met Windpark Hanze en in dit traject wordt niet 
succesvol bezwaar gemaakt door andere partijen.

9. Aanbestedinosreoels: de projectentiteit realiseert het windpark binnen 
de voor Zuiderzeeland geldende aanbestedingsregels.

10. Due diligence: Zuiderzeeland voert een due diligence onderzoek uit bij 
Windpark Hanze met bevredigende uitkomsten. Doel hiervan is 
zekerheid verschaffen over de juistheid van de verkregen informatie.

11. Duurzaamheid: bij de realisatie van Windpark Hanze wordt gestreefd 
naar een duurzame ontwikkeling van het park, o.a. in relatie tot 
grondstoffen.

7. Gevolgen voor andere energieprojecten
Momenteel werken we aan meerdere energieprojecten. De vraag is wat we met 
deze projecten moeten doen indien we met de samenwerking met Windpark 
Hanze 100% COz-neutraal en zelfvoorzienend worden in 2022/2023. Hierbij 
maken we onderscheid naar de fase waarin de projecten verkeren:

1. Uitgevoerde of in uitvoering zijnde projecten:
• zonnepanelen op de daken van de kantoren, bij de gemalen Lovink, 

Blocq en Wortman en bij de zuiveringen Dronten, Zeewolde en 
Almere;

• besparingsprojecten: duurzame renovatie Vissering en optimalisatie 
waterinlaten NOP, optimalisatie Colijn;

• biogasprojecten: Ephyra en de bestaande biogaswinning bij 
Dronten.

Deze projecten worden normaal afgerond. De energie die deze projecten 
opwekken draagt voor circa 20% bij in de zelfvoorzienendheid van het 
waterschap. Windpark Hanze kan de overige 80% leveren.

2. Nieuwe projecten in de verkennings- of planvormingsfase:
• project zonneweide Knardijk;
• gebiedsproject gemaal Blocq van Kuffeler.

Voor deze twee projecten is in het afgelopen jaar een verkenningsfase 
doorlopen en afgerond. In de stukken voor de beeldvormende AV van 20 
februari jl. bent u over deze projecten geïnformeerd. Indien de samenwerking 
met Windpark Hanze tot resultaat leidt, zijn deze projecten niet noodzakelijk 
voor de zelfvoorzienendheid van het waterschap. Nederland of Flevoland is dan 
echter nog (lang) niet COz-neutraal. Vanuit de landelijke energieakkoorden en 
de regionale energiestrategie ligt het daarom voor de hand om met deze 
projecten verder te gaan, maar vanuit een andere rol. De rol wordt dan 
faciliterend, waarbij we onderzoeken hoe we onze assets (onder voorwaarden 
en tegen een marktconforme grondvergoeding) beschikbaar kunnen stellen, 
maar we investeren niet meer zelf in de realisatie van de projecten.

Daarnaast zijn er projecten denkbaar die met het oog op procesverbetering of 
grondstoffenwinning energie besparen of opwekken. Ook van deze projecten 
wordt de ontwikkeling voortgezet. Een voorbeeld hiervan is Torwash.

Vanuit de afspraak tot vergroenen, zijn we gebonden aan het systeem van 
GvO's. Bij succesvolle realisatie en participatie in Windpark Hanze, verkrijgen 
we vanaf circa 2023 onze GvO's uit Windpark Hanze (hoogwaardige GvO's 
Nederlandse Wind). Momenteel kopen we onze GvO's in op de markt 
(laagwaardige GvO's Waterkracht), Dit blijven we op deze wijze doen tot 2023.
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8. Vervolg
8.1 Opstellen Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
Na positieve besluitvorming in de Algemene Vergadering over samenwerking 
met Windpark Hanze is het aan het college van DenH om een 
samenwerkingsovereenkomst met Windpark Hanze aan te gaan binnen de door 
de Algemene Vergadering meegegeven 11 voorwaarden. De volgorde richting 
het sluiten van de SOK ziet er, naar verwachting, als volgt uit:

1) besluitvorming in de Algemene Vergadering
2) uitonderhandelen samenwerking en opstellen concept-SOK
3) marktconformiteitstoets
4) vrijwillige transparantie
5) due dilligence
6) ondertekenen SOK

Na het aangaan van de samenwerking volgt een aantal momenten waarop 
bestuurlijk getoetst kan worden of aan de voorwaarden van de samenwerking 
wordt voldaan. De bevoegdheid daarvoor ligt bij het college van DenH,

De Algemene Vergadering wordt na positieve besluitvorming over de 
samenwerking op de hoogte gehouden van de activiteiten binnen het 
samenwerkingsproces. Dit gebeurt zo veel mogelijk via de PC-cyclus en via 
kennisname van de DenH-besluiten. Daarnaast ontvangt de Algemene 
Vergadering een schriftelijke kennisgeving bij het bereiken van projectmijlpalen 
als het tekenen van de SOK, het verkrijgen van de vergunning, het verkrijgen 
van de SDE-subsidie en financial close.

8.2 Planning vervolg
Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de activiteiten tussen het 
sluiten van de samenwerkingsovereenkomst en financial close. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen de activiteiten die Windkoepel Groen voor zijn 
rekening neemt en de activiteiten van Zuiderzeeland i.s.m. Windpark Hanze.

Jaar Activiteiten Windpark Hanze via 
Windkoepel Groen

Activiteiten Zuiderzeeland (ism 
Windpark Hanze)

2018 Afronden MER
Start inpassingsplanprocedure 
Vergunningtraject
Voorbereiden SDE-aanvraag 
SDE-aanvraag le kans

Uitwerken bestuursstructuur, opstellen 
statuten en oprichten BV's.
Opstellen
aandeelhoudersovereenkomst
Uitwerken inkoopstrategie energie 
Uitwerken synergievoordelen

2019 SDE-aanvraag 2e en 3e kans
Afronden inpassingsplan procedure 
Aanbesteding werk

Afspraken stroomafname (PPA)

2020 financial close
Netaansluiting realiseren

Check voorwaarden deelname
Vrijgave grootste deel achtergestelde 
lening

2021 Bouw windpark
2022 Bouw windpark

Start energieproductie
Mogelijke start stroomafname bij 
Windpark Hanze

9. Personele consequenties
Om te komen tot de oprichting van de projectentiteit is met name in 2018 
personele inzet nodig. Dit gebeurt voor een deel vanuit de exploitatiebegroting 
en voor een deel vanuit de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve Duurzame 
Energie. Door voorliggende besluitvorming over Windpark Hanze wordt 
duidelijk welke inspanning nodig is voor de verschillende energieprojecten in 
2018 en verder. U krijgt daarom in april/mei een jaarplan voorgelegd voor een 
onttrekking uit de bestemmingsreserve Duurzame Energie voor de benodigde 
capaciteit voor de uitwerking van Windpark en het vervolg op andere 
energieprojecten van het waterschap.
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De ontwikkeling, bouw en exploitatie van het wlndpark wordt uitgevoerd door 
en op kosten van de op te richten projectentiteit in samenwerking met 
Windkoepel Groen. Deelname daarin door het waterschap wordt gefinancierd 
vanuit de projectentiteit. Daardoor zijn de personele consequenties voor 
Zuiderzeeland beperkt tot de activiteiten met betrekken tot het deelnemen in 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door een bestuurder en het 
adviseren van de bestuurder daarover en het toezicht houden op het nakomen 
van de gemaakte afspraken met betrekking tot de levering van GvO's en winst 
en het controleren van de (jaar)stukken vanuit het windpark. Er is dan geen 
directe personele inzet vanuit het waterschap voor het beheer en onderhoud 
van het windpark.

De benodigde inzet voor de uitwerking van de synergievoordelen (zie 
basisdocument) wordt eveneens betrokken uit de bestemmingsreserve. Deze 
synergievoordelen kunnen een directere betrokkenheid bij de operatie van het 
windpark nodig maken, bijvoorbeeld als de inzet van de bemaling en 
zuiveringen meer wordt afgestemd om de opbrengst van het windpark (malen 
als het waait). De personele consequenties hiervan worden betrokken bij de 
businesscases van deze synergievoordelen.

10. Financiële consequenties
De financiële consequenties voor Zuiderzeeland zijn gebaseerd op de 
voorlopige businesscase van het windpark op basis van de nu beschikbare 
gegevens. Deze wordt in elke volgende stap in de ontwikkeling aangescherpt. 
De businesscase is opgesteld met zo reëel mogelijke uitgangspunten.
De financiële consequenties bevatten grotendeels bedrijfsgevoelige informatie 
en zijn daarom grotendeels vertrouwelijk.

10,1 Overzicht kasstromen

1. Achtergestelde lening
De achtergestelde lening van maximaal € 10 miljoen die Zuiderzeeland 
verstrekt aan Windpark Hanze is een lening en geen investering. Hierop wordt 
ook niet afgeschreven. De lening wordt als financiële activa op de balans 
opgenomen en wordt jaarlijks verminderd op het moment dat er op de lening 
wordt afgelost.
De bijdrage in de ontwikkelkosten door Zuiderzeeland is onderdeel van de 
€ 10 miljoen achtergestelde lening. Gedurende de ontwikkelfase is de lening 
van € 1,54 miljoen niet achtergesteld, omdat op dat moment de bank nog geen 
lening verstrekt heeft. De hoogte van de ontwikkelkosten en de planning van 
de uitgaven is volgens onderstaande tabel vastgesteld.

Ontwikkelkosten tot het moment
van....

Hoogte bijdrage ZZL 
in euro's

Jaar van bijdrage

Vergunningaanvraag 400.000 zomer 2018

Aanvraag SDE-subsidie 500.000 najaar 2018

Aanbesteding 640.000 2019

Totaal 1.540.000

Bij financial close in 2020 volgt dan nog een bijdrage door Zuiderzeeland van 
maximaal € 8,46 miljoen. Dit zorgt er voor dat de bouw van het windpark 
gestart kan worden.

2. Opbrengsten en besparingen voor Zuiderzeeland
• Rente en aflossing achtergestelde lening

De achtergestelde lening wordt door Windpark Hanze in 15 jaar vanaf het 
moment dat het windpark gaat draaien lineair afgelost. Zuiderzeeland 
heeft recht op een rentevergoeding over de achtergestelde lening 
(inclusief ontwikkelkosten) vanaf het moment van het verstrekken van de 
lening. We gaan nu uit van #%. De totale bruto opbrengst aan rente in 
15 jaar is bijna € 9,0 miljoen. Hieruit worden de rentelasten aan de 
Nationale Waterschapsbank en de vennootschapsbelasting betaald. 
Jaarlijks variëren de inkomsten tussen enkele tienduizenden euro's en
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€ 0,8 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met het afgesproken lineaire 
aflossingsschema. Latere aflossing heeft hogere rente-opbrengsten tot 
gevolg.

• Besparing inkoop GvO's
Op dit moment koopt Zuiderzeeland de GvO's apart in. Jaarlijks kost dit 
€ 13.500 (2017; 30 miljoen kWh). Het gaat hierbij om laagwaardige 
GvO's, waarvan de verwachting is dat ze binnenkort niet meer voldoen 
aan de eisen. Vanaf 2023 krijgen we bij samenwerking met Windpark 
Hanze de GvO's om niet. Dit zijn dan GvO's van Flevolandse windenergie 
die een hogere waarde vertegenwoordigen van naar schatting € 100.000 
per jaar (40 miljoen kWh). De in te boeken jaarlijkse besparing is dus 
€ 13,500, omdat in de begroting nog geen rekening is gehouden met de 
toekomstige stijging van de kosten voor GvO's.

• Winstuitkering
Na 15 jaar, op het moment dat de achtergestelde lening afgelost is, krijgt 
Zuiderzeeland een gereduceerd recht op winst op haar aandeel. Onder de 
huidige voorwaarden en aannames gaat het om een winstuitkering van 
bijna € 3,6 miljoen, verdeeld over 10 jaar.

Moment van eerste betaling voor rente en aflossing
De bouw van het windpark wordt naar verwachting eind 2022 afgerond. De 
eerste inkomsten voor het park worden in 2023 verwacht. Op dat moment kan 
de eerste betaling van rente en aflossing op de achtergestelde lening op z'n 
vroegst plaatsvinden. Of de eerste betaling dan ook daadwerkelijk plaatsvindt, 
is daarnaast nog afhankelijk van het windjaar. In het eerste jaar heeft het 
windpark de hoogste kosten. Bij een mager windjaar is het mogelijk dat er 
onvoldoende middelen zijn om gelijk tot aflossing en rentebetaling op de 
achtergestelde lening over te gaan. In dat geval wordt in de jaren er na, de 
betaling met rente over rente ingehaald.
Voor de renterechten over de ontwikkelkosten geldt dat hierover door 
Windpark Hanze direct jaarlijks achteraf een rente van #% betaald gaat 
worden. Deze uitbetaling is niet afhankelijk van het draaien van het windpark.

3. Kosten voor Zuiderzeeland
• Rente en aflossing lening NWB: We lenen de benodigde € 10 miljoen bij de 

NWB en zijn daarover rente en aflossing verschuldigd. In de berekeningen 
is uitgegaan van 2,5% rente. Het uiteindelijke rentepercentage waartegen 
de lening zal worden afgesloten hangt af van de marktomstandigheden 
van het moment van afsluiten. In de berekening is vanuit voorzichtigheid 
gekozen voor een hoger percentage dan de huidige markt.

° Vennootschapsbelasting: Zuiderzeeland ontvangt #% rente op de
achtergestelde lening en betaalt 2,5% rente aan de NWB. Over de winst 
hierover zal Zuiderzeeland vennootschapsbelasting moeten afdragen.

Onderstaande tabel geeft de kasstromen weer vanaf positieve 
besluitvorming. Dit geeft een beeld van de verschillende kasstromen in de 
ontwikkelfase, de start van het windpark en het eerste jaar na aflossing 
van de achtergestelde lening.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 .... 2038
Jaar -4 -3 -2 -1 0 1 16
Achtergestelde lening 
Verstrekken geldlening -900.000 -640.000 -8.460.000
Aflossing lening - - * - - 666.667 -

Kasstromen exploitatie
Rente achtergestelde lening 36.000 123.200 800.000 800.000 800.000 800.000
Rente waterschapsbank -11.250 -38.500 -250.000 r -250.000 -250.000 -250.000
VPB over rente-overschot 
Winstdeling

-6.188 -21.175 -137.500 -137.500 -137.500 -137.500
338.484

Besparing kosten GVO 14.331 *) 16.638

Totale kasstroom -881.438 -576.475 -8.047.500 412.500 412.500 1.093.498 355.122

Bedragen in euro's
*) Geïndexeerde besparing laagwaardige GvO's. De waarde Flevolandse wind GvO's is € 100.000
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10.2 Effect kosten energie-inkoop
Op dit moment wordt de inkoopprijs voor energie vooraf vastgelegd, waardoor 
voorafgaand aan het begrotingsjaar bekend is wat de inkoopprijs is. Fluctuaties 
zijn er alleen doordat er meer of minder energie verbruikt wordt dan verwacht. 
Vanaf 2023 heeft Zuiderzeeland het recht om energie in te kopen bij Windpark 
Hanze. Van dit recht wordt alleen gebruik gemaakt als het ook daadwerkelijk 
voordeliger is om de energie via Windpark Hanze in te kopen. Zo niet, dan 
wordt de energie ingekocht op de markt.
Er zijn meerdere manieren om de APX-prijs vast te stellen, o.a. per uur, dag en 
jaar. Voor een eenduidige berekening van de geldende APX-prijs is met 
Windpark Hanze afgesproken dat de SDE-systematiek gehanteerd wordt. Deze 
systematiek wordt landelijk jaarlijks gebruikt bij vaststelling van de SDE- 
subsidie. Door aan te sluiten bij deze systematiek kan gebruik gemaakt worden 
van een objectieve landelijke methode en daarnaast worden fluctuaties in de 
energieprijs gedurende het jaar voorkomen.

10.3 Vertaling financiële consequenties in meerjarenbegroting
Voorgesteld wordt om gedurende de ontwikkelfase de netto opbrengsten, die 
voortkomen uit de deelname via het verstrekken van de achtergestelde lening, 
te doteren in een 'Bestemmingsreserve Windpark Hanze' als extra zekerheid. 
Door het reserveren van de opbrengsten heeft de deelname geen effect op de 
netto kosten van de meerjarenbegroting en wordt deze "budgetneutraal" 
verwerkt. Op het moment dat de projectrealisatie definitief is en het park 
stabiel draait, kunnen de volledige opbrengsten worden ingerekend in de 
meerjarenbegroting.

10.4 Effect op overige investeringen en het schuldenplafond
In het MDE is voor de periode 2016 - 2020 een maatregelenpakket opgenomen 
ter grootte van € 22,1 miljoen. Hiervan was € 9,9 miljoen bestemd voor 
bestaande maatregelen en € 12,2 miljoen voor nieuwe maatregelen. 
Onderstaande tabel geeft weer wat de huidige stand is van het budget voor 
nieuwe maatregelen in de periode 2016 - 2020.

MDE: nieuwe maatregelen € 12.200.000
Nieuwe maatregelen: gerealiseerd of in ontwikkeling _€____ 3.726.000
Restsaldo MDE in Meerjarenbegroting € 8.474.000

Het restsaldo van € 8,474 miljoen is nog beschikbaar voor de financiering van 
nieuwe investeringen die voortkomen uit het MDE, zoals de investeringen bij de 
Blocq van Kuffeler en de Knardijk. De samenwerking met Windpark Hanze is 
ook een uitwerking van het MDE. Bij realisatie van dit project worden de 
energiedoelen behaald. De andere projecten kunnen dan faciliterend opgepakt 
worden in plaats van dat we zelf gaan investeren.

In het MDE is voor de periode 2020 - 2030 een investeringsbedrag geraamd 
van € 10 - 18 miljoen voor windprojecten en biogasprojecten. Op basis hiervan 
is in de doorkijk tot 2040 die bij de voorjaarsnota aan de AV is gepresenteerd 
een bedrag van € 6 miljoen voor windprojecten opgenomen.

Restsaldo MDE in Meerjarenbegroting 
Doorkijk 2040 voorjaarsnota: windprojecten 
Saldo uit te voeren investeringen 
Participatie in Windpark Hanze 
Verbetering schuldpositie t.o.v. doorkijk 2040

€ 8.474.000
C 6.000.000
€ 14.474.000
€ 10.000.000
€ 4.474.000

Voorgesteld wordt om op het moment van financial close - als er ruime 
zekerheid is over het doorgaan van het project en het grootste deel van de 
lening wordt verstrekt - de nog uit te voeren investeringen in het kader van het 
MDE, ter grootte van totaal € 14,474 miljoen, uit de meerjarige 
investeringsplanning te halen. Bij de vaststelling van het MDE is aangegeven 
dat deze investeringen budgetneutraal in de begroting worden opgenomen. 
Daarom heeft het verwijderen van deze investeringen geen effect op de netto 
kosten uit de meerjarenbegroting.
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In het MDE is aangegeven dat de aanvullende investeringen zouden kunnen 
leiden tot een overschrijding van het door de AV vastgestelde schuldenplafond. 
De deelname aan het windpark leidt enerzijds tot een verhoging van de 
schuldpositie met € 10 miljoen. Anderzijds zal de investeringsplanning op het 
moment van financial close Windpark Hanze met een totaalbedrag van 
€ 14,474 miljoen naar beneden worden bijgesteld. Per saldo heeft dit voorstel 
daarom op termijn een verlagend effect op de schuldpositie zoals die in de 
doorkijk tot 2040 bij de voorjaarsnota is gepresenteerd.

De ontwikkelkosten van Zuiderzeeland ten behoeve van het windpark worden 
gedekt vanuit het ingebrachte eigen vermogen van de deelnemers in het 
windpark, waaronder de achtergestelde lening van het waterschap. De 
bestemmingsreserve Duurzame Energie kan gebruikt worden voor niet 
declarabele interne kosten voor de samenwerking Windpark Hanze en de 
(faciliterende) rol in de overige energieprojecten. Hiervoor wordt u in april/mei 
2018 een jaarplan voorgelegd,

10.5 Borging scheiding tussen zuiverings- en watersysteemtaak
De deelname gaat over de verduurzaming van het hele waterschap. De kosten 
en opbrengsten van de deelname zullen verantwoord worden op het 
programma Algemeen. Deze kosten en opbrengsten (en ook risico's) worden 
daarmee via de verhouding 60-40 verdeeld over respectievelijk de systeemtaak 
en de zuiveringstaak. Deze verhouding komt ook redelijk overeen met de 
verhouding van het energieverbruik tussen beide taken en is daarmee reëel. 
Door de kosten en opbrengsten van de deelname nu en in de toekomst te 
blijven verdelen via deze verdeelsleutel is ook de scheiding tussen de beide 
taken geborgd. De kosten van de energie-inkoop zullen uiteraard op basis van 
het energieverbruik ten laste van de taken worden gebracht.

10.6 Begrotingswijziging
N.v.t.

11. Juridische consequenties
Dit project past binnen de kaders van de wettelijke taakuitoefening door het 
waterschap omdat het doel en de omvang van de deelname voortkomen uit de 
duurzame energievoorziening voor de waterschapstaken. De samenwerking 
wordt zo vorm gegeven dat er geen sprake is van staatssteun. De 
samenwerking past binnen de financiële regelgeving voor overheden. Vanuit de 
aanbestedingsregelgeving is Zuiderzeeland transparant over het aangaan van 
deze samenwerking. De juridische consequenties zijn uitgebreid getoetst en 
onderbouwd in de risicoparagraaf.

12. Consequenties voor Communicatie
Bij het aangaan van de samenwerking met Windpark Hanze is een actieve 
communicatie van uit het waterschap van belang. Wij ontwikkelen hiervoor een 
communicatieaanpak waarin we ook refereren aan onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, zoals beschreven in het bestuursprogramma 2015 - 
2019. We starten met extern communiceren rond de besluitvorming in maart. 
Communicatie gebeurt in afstemming met Windkoepel Groen/Windpark Hanze.

De communicatie vanuit het waterschap richt zich op het volgende:
1. Samenwerking met Windpark Hanze leidt tot snelle realisatie van de 

duurzaamheidsdoelen van Zuiderzeeland - zoals beschreven in het MDE 
- op een financieel gunstige manier.

2. De deelname in Windpark Hanze is gericht op de eigen 
stroomvoorziening en CCVuitstoot van het waterschap.

3. Door deelname in Windpark Hanze bemalen we Flevoland en zuiveren 
we Flevolands afvalwater met Flevolandse windenergie.

4. Door deelname in Windpark Hanze dragen we bij aan de realisatie van 
het Regioplan Wind en de Flevolandse duurzaamheidsdoelen.

5. In de samenwerking respecteren we de afspraken die Windpark Hanze 
heeft met Windkoepel Groen, Windshare en de saneerders.
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6. We zijn ons er van bewust dat er bezwaren zijn vanuit de omgeving 
tegen de komst van windturbines in de omgeving van Ketelhaven. We 
nemen die bezwaren serieus.

Het kan zijn dat de pers (bijvoorbeeld Omroep Flevoland) u benadert over 
Windpark Hanze. De kans lijkt ons klein, maar het is wel verstandig hierop 
voorbereid te zijn. Indien u wordt benaderd door de pers kunt u hen 
doorverwijzen naar:

• De portefeuillehouder: Ton Leijten (06-15037175)
• De projectmanager: Teun Wendt (06-15037123)
• De betrokken communicatieadviseur: Johan Pieters (06-46919858)

Bijlagen
1. Verklarende woordenlijst
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Binnenhof 4 
2513 AA DEN HAAG

Datum 17 december 2019
Betreft Aanbieding onderzoeksrapport waardeontwikkeling huizen nabij 

windturbines en zonneparken

Geachte Voorzitter,

Op 19 april 2019 hebben de leden Beckerman (SP), Moorlag (PvdA) en Agnes 
Mulder (CDA) vragen gesteld over de waardeontwikkeling van woningen door 
windparken. In mijn beantwoording heb ik toegezegd om het onderzoek dat ten 
grondslag lag aan de vragen te laten actualiseren en ook zonneparken hierbij te 
betrekken (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 2707). Met deze brief bied ik 
uw Kamer de rapportage van dit geactualiseerde onderzoek aan.

Over het onderzoek en de resultaten
Het onderzoek 'Windturbines, zonneparken en woningprijzen' (bijlage 1) is een 
actualisatie van een eerder onderzoek uit 2016. Dit onderzoek is onafhankelijk 
uitgevoerd door de onderzoekers Droes (Universiteit van Amsterdam) en Koster 
(Vrije Universiteit). Uit het eerdere onderzoek bleek dat woningwaardes tot op 
2 km afstand van windparken gemiddeld met circa 2% achterblijven ten opzichte 
van de waardes van vergelijkbare woningen buiten de nabijheid van windparken. 
In deze actualisatie is met dezelfde methode, maar met recentere 
transactiegegevens van woningen (van 1985 tot en met juni 2019) en windparken 
gewerkt. Bij de resultaten is het belangrijk om in acht te nemen dat het gaat om 
relatieve woningwaardeontwikkeling. Dit betekent dat in een stijgende 
woningmarkt de prijs van de betreffende woningen minder stijgt dan die van 
vergelijkbare woningen die niet in de buurt van wind- of zonneparken zijn 
gelegen.

De resultaten laten zien dat de aanwezigheid van een windturbine binnen 2 km 
van een woning over de periode 1985-2019 heeft geleid tot het achterblijven van 
woningwaardes met gemiddeld 2,1%. De effecten zijn bijna twee keer zo sterk na 
2011. Een belangrijke oorzaak voor het sterkere achterblijven van de 
woningwaardes na 2011 blijkt de toename van de gemiddelde hoogte van een 
windturbine. Zo leiden turbines tussen de 50-150 meter tot een relatieve 
achterblijvende woningwaarde van circa 2,5%, terwijl turbines hoger dan 150 
meter gemiddeld leiden tot een relatieve achterblijvende woningwaarde van circa 
5%. Er is geen statistisch bewijs gevonden voor effecten op de waarde van 
woningen op meer dan 2 km afstand van een turbine. Ook is er geen bewijs 
gevonden voor extra effecten van een tweede of meerdere turbines.
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De onderzoekers hebben tevens gekeken naar de relatieve 
woningwaardeontwikkeling door de komst van zonneparken. Voor woningen 
binnen een straal van 1 km van zonneparken is licht statistisch bewijs gevonden 
dat woningprijzen achter kunnen blijven. Veel zonneparken zijn echter pas in de 
afgelopen jaren gerealiseerd en er hebben daarom nog weinig woningtransacties 
plaatsgevonden in de buurt van deze parken. Hierdoor is het effect volgens de 
onderzoekers onnauwkeurig gemeten.

Ons kenmerk
DGKE-WO / 19288532

Aanvullend merken de onderzoekers op dat ruimtelijke ingrepen in het landschap 
- bijvoorbeeld de aanleg van snelwegen, stedelijke vernieuwingsprojecten en 
investeringen in de openbare ruimte - nagenoeg altijd effecten hebben op de 
waardeontwikkeling van woningen.

Reactie op het onderzoek
Met de energietransitie staat Nederland voor een enorme opgave. We werken aan 
de collectieve klimaatdoelen waar iedereen baat bij heeft. De resultaten van dit 
onderzoek laten echter zien dat mensen op individueel niveau last kunnen ervaren 
van de maatregelen die we moeten nemen. Ik ben mij hiervan bewust en ik vind 
dit vervelend. Daarom hecht ik aan een zorgvuldige belangenafweging. Om aan 
geleden schade tegemoet te komen, kennen we de wettelijke planschaderegeling 
waar ik hieronder verder op in zal gaan. De onderzoeksresultaten benadrukken 
voor mij het belang van het goed betrekken van de omgeving bij de invulling van 
de energietransitie. Middels participatie kan continu een afweging worden 
gemaakt tussen de dikwijls uiteenlopende belangen bij een wind- of zonproject. 
Verderop licht ik toe hoe dit gebeurt in onder andere de processen rond de 
Regionale Energiestrategieën (RES'en) en de afspraken in het Klimaatakkoord 
over lokaal eigendom.

Planschade
De planschaderegeling is een wettelijk vastgesteld instrument om tegemoet te 
komen aan schade ontstaan door ruimtelijke ontwikkelingen. In het geval dat een 
woningeigenaar in aanmerking denkt te komen voor de planschaderegeling kan de 
eigenaar een planschadevergoeding vragen bij het bevoegd gezag voor schade als 
gevolg van het plan. Er zal vervolgens altijd een onafhankelijke 
planschadedeskundige worden ingeschakeld om de aanvraag te beoordelen. De 
resultaten van het onderzoek'Windturbines, zonneparken en woningprijzen' 
komen niet in de plaats van individuele planschadebeoordelingen.

In de huidige planschaderegeling in de Wet ruimtelijke ordening is sprake van een 
normaal maatschappelijk eigen risico, dat iedere eigenaar van onroerend goed 
geacht wordt zelf te dragen, van ten minste 2%. In de Omgevingswet wordt dit 
vervangen door een vast eigen risico van 4% voor schade aan onroerende zaken 
als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de onroerende 
zaak. Dit betekent dat de ontwikkelaar van een wind- of zonnepark eventueel 
waardeverlies dat hoger is het eigen risico altijd zal moeten vergoeden aan de 
woningeigenaar. In het licht van de gevonden resultaten, waaruit blijkt dat hogere 
windturbines gemiddeld meer relatieve waardedaling tot gevolg hebben, is het 
aan een windontwikkelaar om een afweging te maken tussen de kostenefficiëntie 
van hoge turbines en de te verwachten uit te keren planschade. De verwachting is 
dat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt.
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Gezamenlijk inpassen in de regio
In het rapport wordt aanbevolen om de waardederving als gevolg van 
windmolens mee te nemen in de afweging om hogere turbines te plaatsen. Dit 
gebeurt in de RES'en, In de RES'en werken overheden, waterschappen, burgers 
en bedrijven samen om invulling te geven aan de energie-opgave. Zij bepalen 
gezamenlijk waar ruimte is voor nieuwe wind- en zonne-energieprojecten.

Ons kenmerk
DGKE-WO / 19288532

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat hogere turbines kunnen leiden tot iets 
negatievere woningwaardeontwikkeling, leveren hogere turbines (met langere 
wieken) beduidend meer energie dan lagere turbines omdat zij exponentieel meer 
wind vangen. Zo dragen zij meer bij aan de doelstelling 35 TWh duurzaam 
opgewekt op land in 2030 uit het Klimaatakkoord en zijn er in totaal minder 
windturbines nodig.

Het in het onderzoek gevonden resultaat dat een tweede of meerdere turbines in 
de regel geen extra significant effect hebben op woningwaarde, pleit voor de 
clustering van windturbines. Dit sluit aan bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
waarin de voorkeur wordt gegeven aan grootschalige clustering van de productie 
van duurzame energie. Geclusterde, hoge windmolens zijn een ruimte- en 
kostenefficiënte manier om de klimaatdoelen te halen. Bovendien passen zulke 
parken goed in een industrieel landschap of op een andere plaats waar weinig 
woningen staan. Hierdoor blijft de cumulatieve waardederving als gevolg van 
wind- en zonneparken zo beperkt mogelijk.

In iedere RES-regio is de afweging tussen energieopwekking, wonen, landschap, 
veiligheid en overige belangen anders. Maatwerk en gezamenlijk keuzes maken 
zijn hierbij de sleutel. Dit maakt het betrekken van bestuurders, 
volksvertegenwoordigers, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in 
de RES'en bijzonder belangrijk. Ook kan er samen met de omgeving, en met 
financiële steun van de windsector middels de afgesproken bijdrage voor het 
Gebiedsfonds, worden gewerkt aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van 
de omgeving, wat weer een positief effect kan hebben op de 
woningwaardeontwikkeling.

Participatie
In de Omgevingswet wordt geborgd dat de omgeving op projectniveau vanaf de 
start van een project inhoudelijk kan participeren. Dit kan bijdragen aan de 
normalisatie en acceptatie van wind- en zonneparken. Om lokaal draagvlak voor 
de energietransitie te bevorderen, is bovendien in het Klimaatakkoord 
afgesproken dat wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom bij duurzame 
energieopwekking, zoals wind- en zonneparken. Dit betekent dat de omgeving van 
een project financieel kan participeren middels Investeringen en direct kan 
meedelen in de opbrengsten van een wind- of zonneproject in de eigen omgeving.

Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat
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