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Wind op land

Hollands Kroon

Referentienummer SDE1764926

Aanvrager

Gegevens aanvrager

Reden geen KvK *

KvK-nummer * 37071466

Vestigingsnummer 000014262401

Handelsnaam * Windmolens Groetpolder B.V.

Rechtsvorm * Besloten vennootschap

Bezoekadres

Postcode *

Huisnummer *

Straat * Groetpolderweg

Plaats *

1732 NN

9

LUTJEWINKEL

Land * Nederland

Toevoeging

Correspondentieadres

Postcode * 1731 SX

Huis- of postbusnummer * Toevoeging17

Straat of postbus * Wilgenstraat

Plaats * WINKEL

Land * Nederland

Over de organisatie

Type organisatie * MKB-onderneming (klein)

IBAN *

BIC * RABONL2U

Geslacht * Man

Vrouw

Voorletter(s) *

Tussenvoegsel(s)

Contactpersoon bij de aanvrager

Achternaam *

Titel(s)

Het is van belang dat onderstaande contactpersoon vanaf het moment van indienen
van de subsidieaanvraag tot en met eventuele toekenning telefonisch en/of per
e-mail bereikbaar is.

Telefoon *

Mobiel

E-mail

Intermediar

Intermediair

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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Wind op land

Hollands Kroon

KvK-nummer * 59546123

Handelsnaam * Topwind Consultancy B.V.

Gedurende welke periode bent u gemachtigd
door de aanvrager *

Indienen van een aanvraag voor SDE
subsidie.

Uitvoeren van (rechts)handelingen in
verband met de aanvraag tot en met het
moment dat de aanvraag voor subsidie is
beslist.

Uitvoeren van (rechts) handelingen in
verband met de aanvraag voor de gehele
looptijd van de subsidie.

Postcode *

Huis- of postbusnummer *

Straat of postbus *

Plaats *

Correspondentieadres

3771 NG

35 C

Hanzeweg

BARNEVELD

Land * Nederland

Toevoeging

Titel(s)

Geslacht *

Vrouw

Man

Het is van belang dat onderstaande contactpersoon vanaf het moment van indienen van de
subsidieaanvraag tot en met eventuele toekenning telefonisch en/of per e-mail bereikbaar is.

Achternaam *

Tussenvoegsel(s)

Voorletter(s) *

Contactpersoon bij de intermediair

Telefoon *

E-mail *

Begunstigde
Project

Fase keuze

Fase 1: 3 okt. tot 9 okt. 2017, 17:00 uur - fasegrens € 64/MWh

Fase 2: vanaf 9 okt., 17:00 uur tot 17 okt. 2017, 17:00 uur - fasegrens € 64/MWh

Fase 3: vanaf 17 okt., 17:00 uur tot 26 okt. 2017, 17:00 uur - fasegrens € 64/MWh

Voor welk bedrag (€/MWh) wilt u uw subsidie
aanvraag indienen binnen deze fase? *

64

Locatiegegevens productie-installatie

Naam locatie * Groetpolderweg 9

Is voor deze locatie een adres bekend
of uitsluitend een kadastrale aanduiding?  *

Adres (postcode/huisnummer)

Kadastrale aanduiding

Vul hier bij voorkeur de adresgegevens in. Is het adres nog niet bekend, dan kunt u volstaan met de
plaatsnaam en de kadastrale aanduiding van de (nieuwbouw)locatie.

Postcode *

Huisnummer *

Straat *

1732 NN

9

Groetpolderweg

Huisnummertoevoeging

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



3 / 5Aanvraag Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (2017)

Wind op land

Hollands Kroon

Plaats * LUTJEWINKEL

Gemeente * Hollands Kroon

Land * Nederland

Is de aanvrager tevens eigenaar van de
beoogde locatie voor de productie-installatie? *

Ja

Nee

Voeg op het tabblad ‘Bijlagen’ een ondertekende verklaring toe, waarin de eigenaar van de beoogde
locatie u toestemming geeft de productie-installatie op de beoogde locatie te plaatsen en te
exploiteren.

Omschrijving productie-installatie

Wat is het nominaal vermogen per turbine
(MWe)? *

2,500000 MWe

Wat is het aantal turbines?  * 6

Plaatst u meerdere typen turbines met verschilende vermogens, maak dan gebruik van de extra velden
om de overige turbines te beschrijven.

Nominaal vermogen per turbine
(MWe)?

Wat is het aantal turbines?

Nominaal vermogen per turbine
(MWe)?

Wat is het aantal turbines?

Wat is het totale nominale elektrische vermogen
waarvoor u subsidie aanvraagt (MWe)? *

15,000000 MWe

Stuur een haalbaarheidsstudie als bijlage mee indien het totale nominale elektrische vermogen
waarvoor u subsidie aanvraagt groter dan of gelijk is aan 0,5 MWe. Informatie over de eisen aan de
haalbaarheidsstudie vindt u op https://mijn.rvo.nl/stimulering-duurzame-energieproductie-sde.

Bestaat de productie-installatie geheel of
gedeeltelijk uit gebruikte materialen? *

Ja

Nee

Is de productie-installatie een uitbreiding
van een bestaande productie-installatie? *

Is de productie-installatie een vervanging van
een bestaande productie-installatie? *

Ja

Nee

Ja

Nee

Wat is het nominale vermogen van de te
vervangen turbine (MWe)? *

0,600000 MWe

Wat is het aantal turbines?Wat is het aantal turbines? * 12

Wat is het nominale vermogen van de te
vervangen turbine (MWe)? *

Wat is het aantal turbines?Wat is het aantal turbines? *

Wat is het nominale vermogen van de te
vervangen turbine (MWe)? *

Wat is het aantal turbines?Wat is het aantal turbines? *

Wat is het totale nominale vermogen van de te
vervangen turbine(s) (MWe)? *

7,200000 MWe

Is er sprake van renovatie van een bestaande
productie-installatie? *

Ja

Nee

Is de ingebruiknamedatum van de te vervangen
turbine(s) op moment van aanvraag meer dan
13 jaar geleden? * Nee

Ja

Benodigde vergunningen
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Wind op land

Hollands Kroon

Is/zijn voor de productie-installatie een (of meer)
vergunning(en) op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
(Omgevingsvergunning) vereist?
Zo ja, voeg zowel de vergunningsaanvra(a)g(en)
als de verleende vergunning(en) toe op tabblad ‘Bijlagen’.  *

Ja

Nee

Is voor de productie-installatie een vergunning
vereist op grond van hoofdstuk 6, paragraaf 6
van het Waterbesluit (Watervergunning) en/of op
grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken
(Wbr-vergunning)? Zo ja, voeg deze toe op
tabblad 'Bijlagen'. *

Ja

Nee

Productiegegevens

Voor welke elektriciteitsproductie vraagt u
subsidie aan (netlevering en niet-netlevering)
 (MWh/jaar)? Gebruik hiervoor de netto
 P50-waarde.

56.471,000000 MWh/jr

De P50-waarde geeft aan wat de verwachte energieproductie is voor een gegeven combinatie van
locatie en windturbine, waarbij de kans 50% is dat de productie hoger uitvalt en 50% dat de productie
lager uitvalt. Gebruik hierbij de RVO Windviewer.

Projectplanning

Beoogde datum van opdrachtverstrekking
(voor de hoofdinvestering): *

02-04-2018 dd-mm-jjjj

De opdrachtverstrekking dient binnen 1 jaar gerealiseerd te zijn.

Beoogde startdatum van de bouw van de
productie-installatie: *

02-04-2019 dd-mm-jjjj

Beoogde datum ingebruikname: * 01-10-2019 dd-mm-jjjj

Datum vanaf wanneer u SDE+ subsidie
wilt ontvangen: *

mm-jjjj01 10 2019--

De subsidie start altijd op de eerste van de maand.

Financiële gegevens

Wat is de verwachte hoogte van de
investering? *

Dit zijn de totale investeringskosten om de productie-installatie gebruiksklaar te maken, inclusief de
kosten voor netaansluiting.

Wat is het (beoogde) aandeel eigen vermogen in
de investering in de productie-installatie?
(0-100%) *

Stuur een intentieverklaring van de financier als bijlage mee indien het percentage eigen vermogen
kleiner is dan 20%. De financier geeft daarin aan dat hij bereid is tot projectfinanciering in geval van
een positieve SDE+ beschikking.

Overige subsidies

Maakt u voor deze productie-installatie gebruik van, of heeft u in het verleden gebruik gemaakt van
één of meer van de volgende subsidies (let op: Indien u gebruik maakt van SDE+ subsidie kunt u geen
gebruik maken van de postcoderoosregeling):

SDE(+) (anders dan deze aanvraag) * Ja

Nee

MEP * Ja

Nee

Bijlagen
Let op! Uw aanvraag kan pas in behandeling worden genomen wanneer alle bijlagen zijn ingeleverd die
in uw situatie vereist zijn.

Checklist bijlagen

Vergunning op grond van de WABO
(Omgevingsvergunning)

02-10-2017Vergunning opschaling 20170713.pdf

5.1.1.c

5.1.1.c
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Wind op land

Hollands Kroon

Verklaring van een financier 02-10-2017BR 2017 09 05 Intentieverklaring Windmolens Groetpolder BV_getekend.pdf

Vergunningsaanvraag 02-10-20170_Ingediende aanvraagmelding.pdf

Overeenkomst met locatie eigenaar 02-10-2017Intentieverklaring grondeigenaar .pdf

 Overig 1 02-10-2017Intentieverklaring grondeigenaar .pdf

 Overig 2 02-10-2017Intentieverklaring grondeigenaar pdf

 Overig 3 02-10-2017WindViewerRapport_Groetpolder_R02.pdf

 Overig 4 02-10-2017NBO124R1 Groetpolder 170315.pdf

 Overig 5 02-10-2017Grondeigenaar .pdf

 Overig 6 02-10-2017Contract  inzake opstal opschalen.pdf

 Overig 7 02-10-2017Jaarrekening 2016 Windmolens Groetpolder BV.pdf

Haalbaarheidsstudie 02-10-2017Model haalbaarheidsstudie Windmolens Groetpolder 20170929.xls

 Overig 8 02-10-2017Intentieverklaring grondeigenaar .pdf

Fase keuze

Fase 1: 3 okt. tot 9 okt. 2017, 17:00 uur - fasegrens € 64/MWh

Hierbij verklaart de indiener het volgende: *

- Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen.
- Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

Verklaring en ondertekening

Gegevens ondertekenaar

Naam organisatie

KvK-nummer

Topwind Consultancy B.V.

59546123

Geslacht Man

Vrouw

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Titel(s)

Datum 03-10-2017 09:05

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2016.01 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2347637

Aanvraagnaam Groetpolder, herstructurering, 6 turbines

Uw referentiecode 294686/VB/JW

Ingediend op 13-05-2016

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Windmolens Groetpolder B.V. is voornemens een deel van
het bestaande windpark te herstructureren. Het plan is
om van de huidige 19 turbines 12 turbines te verwijderen
en binnen dezelfde lijn vervangen door 6 nieuwe, zodat
sprake is van een bestaande lijn van 7 turbines en een
nieuwe lijn van 6 grotere turbines. Een en ander conform
aanvraag, tekeningen, ruimtelijke onderbouwing en overige
bescheiden zoals als bijlage bij de aanvraag gevoegd. De
activiteit bouwen wordt in fase 2 aangevraagd.

Opmerking In fase 2, Activiteit Bouwen, worden de de projectkosten
aangaande de realisatie inzichtelijk gemaakt.

Gefaseerd Ja, fase 1

Gerelateerde aanvraag/melding: 2348709

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -
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Bevoegd gezag

Naam: Provincie Noord-Holland

Bezoekadres: Directie Subsidies, Vergunningen en Toezicht:
Houtplein 33, 2012 DE Haarlem
 
 

Postadres: Directie Subsidies, Vergunningen en Toezicht: Provincie
Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

Telefoonnummer: 0800 - 9986734

Faxnummer: (023) 514 44 00

E-mailadres algemeen: wabo@odnzkg.nl

Website: www.noord-holland.nl

Contactpersoon:

Bereikbaar op: 8:00 - 17:00 uur (maandag-vrijdag)

5.1.2.e
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2016.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 37071466

Vestigingsnummer 000037071466

Statutaire naam Windmolens Groetpolder B.V.

Handelsnaam Windmolens Groetpolder B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels -

Achternaam

Functie Directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 1732 NN

Huisnummer 9

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Groetpolderweg

Woonplaats Lutjewinkel

4 Correspondentieadres

Adres Groetpolderweg 9

1732 NN Lutjewinkel

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer 0224541880

E-mailadres @planet.nl

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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Formulierversie
2016.01 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 30129769

Vestigingsnummer 000018938329

Statutaire naam Sweco Nederland B.V.

Handelsnaam Sweco

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels -

Achternaam

Functie Adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 3994 db

Huisnummer 48

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam De Molen

Woonplaats HOUTEN

4 Correspondentieadres

Postbus 119

Postcode 3990 dc

Plaats Houten

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer -

E-mailadres @sweco.nl

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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Formulierversie
2016.01 Locatie

1 Adres

Postcode 1732NN

Huisnummer 9

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Groetpolderweg

Plaatsnaam Lutjewinkel

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Zie de overzichtskaart voor de locaties van de turbines
aangevuld met de ruimtelijke onderbouwing als beschrijvend
document.

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag De aandeelhouders van Windmolenpark Groetpolder B.V.
verlenen als eigenaren van de benodigde gronden, de
benodigde zakelijke rechten ten behoeve van de nieuwe
locaties.
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Formulierversie
2016.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Zie de ruimtelijke onderbouwing voor een toelichting
op strijdigheid met de bestemmingsplanregels inclusief
motivering waarom het voornemen geen strijd met een
goede ruimtelijke ordening oplevert. Deze onderbouwing is
als bijlage bij deze aanvraag gevoegd.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Windenergie.

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Windenergie.

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Zie de ruimtelijke onderbouwing voor een toelichting
op het ontbreken van strijd van het plan met een goede
ruimtelijke ordening. Deze onderbouwing is als bijlage bij
deze aanvraag gevoegd.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2016.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

2_Bijlage
RO_Archeologie_pdf

2_Bijlage
RO_Archeologie-.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2016-05-13 In
behandeling

4_Bijlage
RO_Natuurtoets_pdf

4_Bijlage
RO_Natuurtoets-.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2016-05-13 In
behandeling

5_Bijlage
RO_OVK_woning_-
WMGP_pdf

5_Bijlage
RO_OVK_woning_-
WMGP.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2016-05-13 In
behandeling

6_Bijlage
RO_Slagschaduw_pdf

6_Bijlage
RO_Slagschaduw-.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2016-05-13 In
behandeling

7_Bouwtek_LagerweyL-
100_pdf

7_Bouwtek_Lage-
rweyL100.pdf

Anders 2016-05-13 In
behandeling

8_Overzicht_bijlage-
n_aanvraag_pdf

8_Overzicht_bijlage-
n_aanvraag-.pdf

Anders 2016-05-13 In
behandeling

9_Overzichtskaart_pdf 9_Overzichtskaart.pdf Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2016-05-13 In
behandeling

10_Particip-_comp_p-
lan_omwonenden

10_Participatie-_co-
mp_plan_omwonen-
den.pdf

Anders 2016-05-13 In
behandeling

11_Verzoek_tot_dubb-
eldraaien_pdf

11_Verzoek_tot-
_dubbeldraaien.pdf

Anders 2016-05-13 In
behandeling

12_Visualisaties_Herstru-
cturering_pdf

12_Visualisaties_He-
rstructurering.pdf

Anders 2016-05-13 In
behandeling

13_Volmacht_Windmol-
ens_GroetpolderBV_pdf

13_Volmacht_Wi-
ndmolens_Groetp-
olderBV.pdf

Anders 2016-05-13 In
behandeling

3_Bijlage RO_geluid_pdf 3_Bijlage
RO_geluid.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2016-05-13 In
behandeling

1_Ruimtelijke_onder-
bouwing_pdf

1_Ruimtelijke_onder-
bouwing.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Anders

2016-05-13 In
behandeling
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Formulierversie
2016.01 Kosten

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

5.1.1.c



5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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