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Geachte heer/mevrouw,

Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van het 
CDA, SGP, D66, Christenunie en VVD over Windpark Hanze zoals ingediend op 6 april 2022. 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 26 april
2022.
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2. Kon GS aangeven of er bij de start van dit proces met initiatiefnemers helder is gesproken over 
bovengenoemde wensen en eisen over participatie die zowel het Regioplan als de motie 
voorschrijven? Zo niet, waarom is dit niet besproken?

Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van het CDA, SGP, D66, Christenunie en WD over 
windpark Hanze, ingediend op 6 april 2022, en de antwoorden daarop van het college van 
Gedeputeerde SUten zoals vastgesteld op 26 april 2022 (2949153).

Antwoord: Vanaf de start van het proces om te komen tot een projectplan voor Projectgebied West 
van het Regioplan zijn de eisen en wensen omtrent participatie met de initiatiefnemers helder 
besproken. Om aan de eisen voor participatie te voldoen is de vereniging Windshare Groen b.v. als 
participatievehikel opgericht.
Gedurende het proces en het bemiddelingstraject zijn de eisen en wensen over participatie zoals 
die in het Regioplan en de motie voorgeschreven staan, herhaaldelijk helder benadrukt. 
De initiatiefnemers hebben, zoals van alle initiatiefnemers wordt gevraagd, de invulling van de 
eisen omtrent planparticipatie en financiële participatie in het projectplan beschreven.

3. Is met initiatiefnemers ook het zgn. consensusdocument besproken, waarin dergelijke afspraken 
zijn genoemd?

1. Op basis van ons Regioplan Windenergie Flevoland moeten "bewoners en ondernemers [in het 
buitengebied] de gelegenheid krijgen om financieel te participeren. Van initiatiefnemers wordt 
gevraagd die participatie eerlijk, eenvoudig en evenwichtig vorm te geven”. Een unaniem 
aangenomen motie van 29 mei 2019 droogt het college op om "een uiterste inspanning te 
leveren om in het gebied Windpark Hanze te komen tot maximale draagvlak en gelijkwaardige 
participatie” Is het college van mening - ook na de ervaringen met het onlangs afgesloten 
bemiddelingstraject - dat aan bovenstaande eisen is voldaan door initiatiefnemers?

Antwoord: Het college is van mening dat het projectplan van het project Windplan Groen, waar 
Windpark Hanze onder valt, in formele en strikt juridische zin voldoet aan de eisen voor financiële 
participatie zoals omschreven in het regioplan Windenergie Flevoland. Er is een intensief 
bemiddelingstraject doorlopen dat heeft geleidt tot bestuurlijke overeenstemming van een 
participatievergoeding. Het college is zich ervan bewust dat deze oplossing niet door alle 
omwonenden uit het gebied gedragen wordt. In formele zin is de omgeving in gelegenheid geweest 
om te participeren (via windshare en vergoeding) en is dit het meest haalbare.

Antwoord: Het zogenoemde consensusdocument is het resultaat van (een deel van) het 
bemiddelingstraject dat de provincie Flevoland, op basis van de motie, heeft gefaciliteerd. Bij dit 
proces zijn de betrokken partijen zoals de initiatiefnemers en de Vereniging Omwonenden 
Windpark Hanze (VOWH) intensief betrokken geweest. Het consensusdocument is dan ook met 
beide partijen besproken en beide partijen hebben aangegeven content te zijn met de letterlijke 
tekst.
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5. Vooralsnog lijken beide partijen er niet uit te komen. Ziet GS nog een rol voor zichzelf weggelegd 
om alsnog uit de impasse te komen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

4. De omwonenden, verenigd in de Vereniging Omwonenden Windpark Hanze (VOWH), hebben in een 
brief aan PS en in hun reacties in de media aangegeven dat ze achteraf toch niet tevreden zijn over 
het resultaat van de bemiddeling die de provincie in 2021 is gestart. Hoe heeft GS deze 
bemiddelingspoging en het resultaat ervan ervaren? Herkent u zich in de kritiek achteraf van (een 
deel van) de omwonenden?

Antwoord: Het bemiddelingstraject heeft eind 2021 geleidt tot overeenstemming tussen de 
besturen en een meerderheid van de leden van de VOWH en de directie en aandeelhouders van 
Windpark Hanze (zoals medegedeeld op 10 maart 2022, #2887013). Daarmee is het 
bemiddelingstraject afgerond en ziet GS geen verdere rol voor zichzelf weggelegd. De uitwerking 
van het aanbod van een jaarlijkse geïndexeerde acceptatievergoeding tot een bindende afspraak 
met de omwonenden ligt nu bij de initiatiefnemers. Daarmee is voor de provincie geen rol meer 
weggelegd.

Antwoord: Om uitvoering te geven aan de opdracht om uiterste inspanning te plegen om in het 
gebied windpark Hanze te komen tot maximaal draagvlak en gelijkwaardige participatie, heeft het 
college een intensief bemiddelingstraject gefaciliteerd. Tijdens dit traject zijn meerdere plenaire en
1-op-1 gesprekken met de betrokken partijen gevoerd om te bemiddelen tussen partijen en 
overeenstemming te bereiken. Desondanks is tijdens het bemiddelingstraject duidelijk geworden 
dat bij enkele partijen onderling weinig vertrouwen ervaren wordt en beelden over andere partijen, 
eisen en rollen bestaan die niet herkend worden.
GS accepteert dat de geleverde inspanning voor een groot deel van de partijen een geaccepteerd 
resultaat heeft opgeleverd, maar is teleurgesteld dat dit niet voor iedereen geldt.


