
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter 
van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over vertraging windparken Blauw en Groen 
Datum:  17 september 2020  
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van Forum voor Democratie de volgende schriftelijke vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten over de vertraging van de windparken Blauw en Groen. 
 

1. Bent u bekend met het bericht ‘Defensie moet opschieten, anders lopen 
windparken Blauw en Groen honderden miljoenen mis’ van De Drontenaar op 
24 augustus 2020? 1 

2. Klopt het dat de gigantische windturbines van windplannen Blauw en Groen 
niet mogen worden gebouwd zolang de militaire radar in Nieuw-Milligen 
operationeel is? 

3. Defensie wil een nieuwe militaire radar bouwen in Herwijnen ter vervanging 
van die in Nieuw-Milligen. Klopt het dat de inwoners van Herwijnen in beroep 
kunnen gaan bij de Raad van State tegen de komst van de militaire radar? 2 

4. In de hoorzitting op 10 september 2020 van de Vaste commissie voor 
Defensie gaven de inwoners van Herwijnen aan in beroep te gaan bij de Raad 
van State. Met welke vertraging houdt het college rekening door dit beroep? 

5. Defensie heeft aangegeven geen serieus alternatief / serieuze alternatieven te 
hebben voor de locatie in Herwijnen. Met welke vertraging houdt het college 
rekening in het geval Defensie in het ongelijk wordt gesteld door de Raad van 
State? 

6. Bestaat er een mogelijkheid dat de radar in Nieuw-Milligen wordt vernieuwd 
en opgehoogd? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de bouw van de 
genoemde windparken? 

7. Als de fatale termijn wordt overschreden en de toegezegde subsidie komt te 
vervallen voor de windplannen Blauw en Groen, in hoeverre kan de bouw van 
de windparken dan doorgang vinden zonder nieuwe kapitaalinjectie? 

8. Hoeveel kleine investeerders hebben hun geld toevertrouwd aan de 
Uitgevende Instellingen van windplannen Blauw en Groen? 

9. Windplan Blauw geeft obligaties uit voor het bouwen van het windpark. Als de 
bouw van het windpark niet door kan gaan vanwege een financieel tekort, 
worden de obligaties dan waardeloos? Zo nee, wat gebeurt er met de 
waarde? 

10. In de prospectus (geactualiseerd op 9 september 2020) staat: ‘Hoewel deze 
overschrijding in het uiterste geval kan leiden tot het intrekken van (een deel 
van) de toegekende SDE+ subsidie, acht de Uitgevende Instelling het 
waarschijnlijk dat ... RVO … vanwege de reeds gedane investeringen … een 

 
1 dedrontenaar.nl/algemeen/defensie-moet-opschieten-anders-lopen-windparken-blauw-en-groen-honderden-
miljoenen-mis 
2 bd.nl/bommelerwaard/west-betuwe-we-staan-nu-buitenspel-als-het-gaat-om-de-militaire-radar~abeb344e/ 

https://dedrontenaar.nl/algemeen/defensie-moet-opschieten-anders-lopen-windparken-blauw-en-groen-honderden-miljoenen-mis
https://dedrontenaar.nl/algemeen/defensie-moet-opschieten-anders-lopen-windparken-blauw-en-groen-honderden-miljoenen-mis
http://www.bd.nl/bommelerwaard/west-betuwe-we-staan-nu-buitenspel-als-het-gaat-om-de-militaire-radar%7Eabeb344e/


langere termijn zal geven ... om de windturbines in gebruik te nemen.’ Is het 
college bekend met de redenen waarom de Uitgevende Instelling spreekt over 
een waarschijnlijkheid? Zo ja, welke? 3 

11. Deelt het college de verwachting van de Uitgevende Instelling dat RVO uitstel 
zal verlenen? Zo ja, waarom? 

12.  Steunt het college de keuze van de Uitgevende Instelling om van maandag 
28 september 2020 tot en met 18 oktober 2020 nieuwe obligaties uit te 
geven? Zo ja, waarom? 

13.  Is de Uitgevende Instelling verplicht om (potentiële) investeerders op de 
hoogte te brengen van de laatste stand van zaken rondom de militaire radar? 
Zo nee, waarom niet? 

14.  Windplan Groen biedt via vereniging Windshare de mogelijkheid om in te 
schrijven op ‘hoog risico dragend kapitaal - ontwikkelfase’. Deelt het college 
de omschrijving van Windshare dat investeren in de ontwikkelfase van 
Windplan Groen een hoog risico met zich meebrengt? Zo nee, waarom niet? 4 

15.  In het geval van jarenlange vertraging met afstel als gevolg, welke manieren 
hebben de gedupeerde investeerders om hun geld terug te vorderen op de 
Uitgevende Instellingen van windplannen Blauw en Groen? 

16.  Mogen de Uitgevende Instellingen de investeringen van de gedupeerden 
gebruiken om hun advocaten (en proceskosten) te bekostigen? 

 
Namens de fractie van Forum voor Democratie, 
 
Anton de Lange 

 
3 windplanblauw.nl/obligaties/ 
4 wind-share.nl/ 
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https://www.wind-share.nl/

