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• 2. Ontstaan Gebiedsfonds Oosterhorn
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2. Ontstaan Gebiedsfonds Oosterhorn

Windpark Oosterhorn wordt gebouwd door Eneco en Eurus Energy. Beide bedrijven 
delen de visie dat duurzame energie de toekomst heeft. Windenergie speelt hier een 
belangrijke rol in. Het is een duurzame energiebron die oneindig beschikbaar is.
Het windpark bestaat uit 18 windmolens en wordt dit jaar gerealiseerd. De windmolens 
komen verspreid te staan over industriegebied Oosterhorn. Hieronder ziet u waar de 
windmolens worden geplaatst.
 

De windmolens zijn van het type Vestas V136. Deze hebben elk een vermogen van  
4,3 megawatt, zijn 145 meter hoog (ashoogte: hoogte van de mast inclusief gondel) 
en hebben rotorbladen van 68 meter lang. Het hoogste punt waarop de punt van de 
rotorbladenkomt (tiphoogte; hoogte van de mast incl. gondel en rotorblad verticaal) 
is 213 meter. 

Windpark Oosterhorn zet wind om in groene elektriciteit. Met jaarlijks een totaal 
vermogen van 77,4 megawatt is dat opgewekte elektriciteit vergelijkbaar met het 
energiegebruik van 83.000 huishoudens. Als alles volgens planning verloopt is het park 
begin 2021 klaar en wekken alle windmolens groene elektriciteit op.

De Provincie en de gemeente vinden dat de mensen uit de gemeente, en vooral 
de direct omwonenden, financieel voordeel mogen hebben van de komst van een 
windpark. Dit sluit naadloos aan bij de visie van Eneco en Eurus Energy. Om deze 
reden doneren de initiatiefnemers een jaarlijkse bijdrage in het gebiedsfonds. Hiermee 
gaat een deel van de opbrengst van het windpark naar omwonenden en/of naar 
maatschappelijke bestemmingen in de directe omgeving van het windpark. Vanuit de 
opbrengst van de 18 windmolens doneren de initiatiefnemers, voor de levensduur van 
het windpark, jaarlijks ongeveer 81.000 euro in het Gebiedsfonds Oosterhorn.

Dit geld kan op verschillende manieren worden ingezet, waarbij uw voorkeur belangrijk is.

1. Windpark Oosterhorn

Figuur 1: Locatie 18 windmolens Windpark Oosterhorn

Gemeente Delfzijl / Koos Boertjens fotografie



Op donderdag 17 september hebben de gemeente, Eneco en Eurus Energy gesproken met 
vertegenwoordigers van dorpsbelangengroepen van de kernen Borgsweer, Farmsum, en 
Termunten/Termunterzijl. Samen is gekeken naar verschillende mogelijkheden voor de 
invulling van het gebiedsfonds en aan welke bestemmingen het geld van het fonds jaarlijks 
besteed kan worden. Het gaat hierbij vooral om de verdeling: hoeveel geld is bestemd voor 
(direct) omwonenden en hoeveel geld voor maatschappelijke doelen in de omgeving?

Op basis daarvan leggen we de volgende varianten aan u voor. Meer uitleg staat in de 
paragrafen hieronder:
A. 100% voor omwonenden (profijtregeling) binnen 1,5 km en binnen slagschaduwgrens 
B. 100% voor maatschappelijke doelen in de omgeving (33/33/33% per dorpskern)
C. 25% voor omwonenden (profijtregeling) binnen 1,5 km, en 75% voor maatschappelijke 

doelen in de omgeving (25/25/25% per dorpskern)

De voorkeur van de dorpsbelangengroepen ligt niet bij variant A. Toch willen we deze variant aan 
u voorleggen, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van alle voorkeuren. Eind dit jaar 
neemt de gemeente, onder andere op basis van uw advies en na een zorgvuldige afweging, een 
besluit over de invulling van het Gebiedsfonds Oosterhorn.

3.1 Variant A: 100% voor direct omwonenden (profijtregeling) 
binnen 1,5 km en binnen slagschaduwgrens

Bij deze variant gaat het geld uit het gebiedsfonds naar direct omwonenden, die daarmee 
profijt hebben van het windpark. Het gaat hierbij om door de gemeente vastgestelde 
woningen binnen 1,5 kilometer van de windmolens. We nemen bij deze variant ook 
omwonenden mee die (net) buiten de 1,5 kilometergrens vallen maar wel binnen de 
slagschaduwgrens vallen (zie ook figuur 2). Deze regels worden gedetailleerd vastgelegd in 
een profijtregeling. 

Het geld wordt verdeeld op basis van afstand tot de windmolens, waarbij wordt 
gekeken naar de dichtstbijzijnde windmolen van Windpark Oosterhorn. De omwonenden 
die dichter bij de windmolens wonen, ontvangen jaarlijks een hoger bedrag dan 
omwonenden die op meer afstand wonen.
Voordeel:
• Direct omwonenden met kans op de meeste hinder ontvangen een rechtstreekse 

vergoeding gekoppeld aan de woning.
Nadeel:
• Omwonenden uit de wijdere omgeving genieten geen voordeel uit het gebiedsfonds.

3.2 Variant B: 100% voor maatschappelijke doelen in de omgeving 
(33/33/33% per dorpskern)

Bij deze variant ontvangen de drie dorpskernen rondom windpark Oosterhorn, Farmsum 
(inclusief Geefsweer en Kloosterlaan), Borgsweer (inclusief Lalleweer) en Termunten/
Termunterzijl, ieder een derde deel van het geld uit het gebiedsfonds, ongeveer 27.000 euro. 
Zij bepalen zelf hoe dit geld wordt uitgegeven. 
Voordelen: 
• De dorpskernen kunnen naar eigen inzicht hun budget besteden;
• Maatwerk per dorp is mogelijk.
Nadelen: 
• Direct omwonenden met kans op meeste hinder ontvangen geen rechtstreekse 

vergoeding vanuit het fonds;
• Deze mogelijkheid vraagt veel organisatie van de dorpen.

3.3 Variant C: 25% voor omwonenden (profijtregeling) 
binnen 1,5 km en 75% voor maatschappelijke doelen in de omgeving (25/25/25% per dorpskern)

Dit scenario is een combinatie van variant A en B: 25% van het jaarlijkse budget gaat naar 
de direct omwonenden, de door de gemeente vastgestelde woningen binnen 1,5 kilometer 
van de windmolens. De rest van het geld, 75%, wordt gelijk verdeeld over de dorpskernen. 
Dat betekent dat de drie kernen, Farmsum (inclusief Geefsweer en Kloosterlaan), Borgsweer 
(inclusief Lalleweer) en Termunten/Termunterzijl ieder 25% ontvangen van het geld uit het 
gebiedsfonds, ongeveer 20.300 euro. Ook bij deze variant bepalen de dorpen zelf hoe dit geld 
wordt besteed. 
Voordelen (een combinatie van de voordelen van de scenario’s A en B): 
• Direct omwonenden met kans op de meeste hinder ontvangen een rechtstreekse 

vergoeding gekoppeld aan de woning;
• De dorpskernen kunnen naar eigen inzicht hun budget besteden;
• Maatwerk per dorp is mogelijk.
Nadelen: 
• Ook deze variant vraagt veel organisatie van de dorpen.

3. Keuze uit drie mogelijkheden



Bij een profijtregeling gaat geld uit het naar de direct omwonenden, die daarmee direct 
profijt hebben van het windpark. Het gaat hier om een jaarlijkse vergoeding. De omwonenden 
die in aanmerking komen zijn de door de gemeente vastgestelde woningen binnen 1,5 
kilometer afstand van de dichtstbijzijnde windmolen van Windpark Oosterhorn. In variant A 
geldt de regeling ook voor de woningen die (net) buiten de 1,5 kilometer grens vallen, maar 
die wel binnen de slagschaduwgrens staan (zie de figuur hieronder).

4.1 Afstandscategorieën

De vergoedingen worden vastgesteld op basis van de onderstaande afstandscategorieën. 
Per variant wordt bepaald om hoeveel geld het gaat, op basis van het aantal woningen en 
het totale beschikbare budget. Kortom: hoe meer afstand van de woning tot de windmolen, 
hoe lager de vergoeding. Binnen de afstand van 1,5 kilometer staan ongeveer 100 woningen. 
Buiten deze grens, maar binnen de slagschaduwgrens, staan ongeveer 150 woningen.

Om inzicht te geven in de bedragen die worden uitgekeerd bij deze profijtregeling, hebben 
we een voorbeeldberekening gemaakt voor varianten A en C. Dit is nog wel indicatief, na 
definitieve vaststelling van de profijtregeling worden de bedragen definitief vastgesteld. De 
bedragen kunnen dus nog veranderen.

Variant A. 100% profijtregeling 

Categorie Afstand tot dichtstbijzijnde windmolen Aantal woningen Jaarlijkse vergoeding per woning 
(€)

A  < 800m 4 1.250

B 800 - 900m 12 1.120

C 900 - 1.000m 15 1.000

D 1.000 - 1.100m 9 750

E 1.100 - 1.300m 21 500

F 1.300 - 1.500m 33 250

G Slagschaduw 156 60

Variant C. 25% profijtregeling

Categorie Afstand tot dichtstbijzijnde windmolen Aantal woningen Jaarlijkse vergoeding per woning 
(€)

A  < 800m 4 330

B 800 - 900m 12 290

C 900 - 1.000m 15 260

D 1.000 - 1.100m 9 190

E 1.100 - 1.300m 21 130

F 1.300 - 1.500m 33 65

Figuur 3: voorbeeldberekening van vergoedingen voor omwonenden voor  
variant A en C (indicatie)

Over de vergoeding die u ontvangt vanuit het Gebiedsfonds Oosterhorn bent u geen 
schenkingsrechten of belasting verschuldigd.

4. Toelichting profijtregeling

Figuur 2: afstandsgrens rondom windpark Oosterhorn. Paars: 1,5 kilometergrens; 
groen: slagschaduwgrens*. (De groene stippellijn is niet relevant voor de 
profijtregeling.)
*maximaal 6 uur per jaar


