OmgevingsAdviesRaad
Windpark Nij Hiddum-Houw
Bijeenkomst van:
Locatie:

donderdag 20 juni 2019, vanaf 18.30 uur
Dorpshuis Cornwerd

1. Opening en vaststellen agenda
Geen wijzigingen.
2. Plan van Aanpak participatie
Noordenwind, geeft een toelichting op het Plan van Aanpak. Noordenwind benadrukt daarbij
de relatie tussen participatie en het gebiedsfonds.
De aanwezigen stellen een aantal vragen. De provincie vraagt hoe een en ander procesmatig nu precies is geregeld en welke dorpen zijn aangehaakt. Noordenwind geeft aan dat zij nu
ondersteunt bij het verder uitwerken van de participatie en dat de werkgroep open staat voor
alle dorpen in het gebied, als gedefinieerd in de omgevingsovereenkomst. Makkum is daarbij
geen lid van de werkgroep, maar maakt wel deel uit van de uitvoering omdat Makkum binnen
het de cirkel van 4,5km vanaf het windpark val, zo vult X aan.
Noordenwind geeft aan dat de werkgroepleden hebben aangegeven dat ze niet hun dorp
vertegenwoordigen. Ze zijn wel vanuit hun dorp afgevaardigd.
X stelt dat de OAR verantwoordelijk is voor de participatie en dat deze werkgroep is ingesteld vanuit en door de Omgevingsadviesraad.
De provincie vraagt of het neerzetten van een uitvoeringsorganisatie binnen de scope van de
werkgroep en dit plan van aanpak valt. Noordenwind antwoordt dat zij een advies zullen
schrijven en dat degene die een en ander gaat uitvoeren bijvoorbeeld nog een prospectus
moest schrijven. Hij antwoordt daarbij op een vraag van een van de initiatiefnemers dat zij
dat proces, om daar te kunnen komen, met bijbehorende mijlpalen helder op tafel zal leggen.
De provincie maakt de kanttekening dat er nog niets is afgesproken over het dragen van de
kosten, maar dat de provincie bereid is voor te financieren en dat hij daar verder achter aan
gaat binnen de organisatie. Men spreekt af dat als het nodig is de Omgevingsadviesraad dat
verzoek ook nog eens schriftelijk neer legt bij de provincie.
De Omgevingsadviesraad stelt het Plan van Aanpak vast.
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3. Verslag vorige bijeenkomst
De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
•
•
•

Checkvraag X  Windpark Fryslân concreet benoemen bij de constateringen en opmerkingen onderaan pagina 2.
Boven punt 5: OAR verantwoordelijk voor het naleven van de afspreken van de OO.
P4: X  aanpassen een na laatste zin. Een volgende bijeenkomst = die volgende bijeenkomst.

4. Stand van Zaken Nij Hiddum-Houw en omgeving
De initiatiefnemers geven een toelichting.
Initiatiefnemers bereiden aanbestedingen voor. Op dit moment wordt er vooral gewerkt aan de
aanbesteding van de turbines. Planning is om na de vakantie de eerste uitvraag gaan doen.
In het voorjaar van 2020 volgt dan de selectie, na de uitspraak van de Raad van State. De
zitting van de Raad van State is op 2 september. De uitspraak zelf verwachten de initiatiefnemers rond de jaarwisseling.
Gooyum Houw BV is daarnaast bezig met het vinden van een financier. Dit moet ook in het
voorjaar van 2020 bekend worden. Het windpark zal aansluiten op het station bij Herbaijum.
Het nieuwe station op de Kop van de Afsluitdijk is te laat gereed. De provincie geeft daarbij
aan dat provincie en gemeente Súdwest-Fryslân het Ministerie van Economische Zaken hebben geadviseerd dat onderstation te realiseren bij Bolsward.
Op een vraag van X geven de initiatiefnemers aan dat zij niet verwachten dat de uitspraak van
de Raad van State over stikstof invloed gaat hebben op het project.
5. Notitie Maatwerk Geluid
De OAR neemt kennis van de notitie en ziet een uitgewerkt voorstel tegemoet.
6. Stand van Zaken gezondheidsmonitor
De provincie licht toe dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een deskundigengroep in het leven heeft geroepen rondom gezondheid en windmolens. Daarnaast heeft
de provincie bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) er op aangedrongen de verschillende initiatieven, werkgroepen en monitors ten aanzien van gezondheid te combineren. Het RIVM
heeft daarbij aangegeven dat daar eerst financiering voor nodig is maar positief tegenover dit
idee te staan.
Provinciale Staten hebben bij motie afgedwongen dat de gezondheidsmonitor er komt. De
provincie geeft aan het geen onverstandig idee te vinden dat de OAR de provincie een brief
stuurt om hen aan die toezegging te houden.
7. Rondvraag
X vraagt hoe communicatie plaats vindt. De secretaris geeft aan dat de initiatiefnemers nu de
nieuwsbrief verzorgen, dat deze naar verwachting rondom 25 juni uit gaat en dat het verslag
van de OAR geanonimiseerd op de website van het windpark te vinden is. Het adres is
www.nijhiddumhouw.nl , geïnteresseerden kunnen zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
X verzoekt LTO uit de verzendlijst te halen aangezien zij zich al geruime tijd niet hebben laten zien. De aanwezigen zijn het daar mee eens.
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8. Sluiting
De volgende vergadering is op 30 oktober 2019 vanaf 19.00u.
Actielijst
Initiatiefnemers De Discussienotitie uitwerking Omgevingsovereenkomst aanpassen en ter
kennisgeving naar de leden van de OAR sturen.
Initiatiefnemers Concreet voorstel maatwerk geluid.
Provincie
Mogelijke deelnemer namens gemeente Súdwest-Fryslân navragen.
OAR
Afwegen versturen brief namens OAR aan provincie over voorschieten uitwerking participatie en nakomen toezegging gezondheidsmonitor.
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