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1. Aanleiding en Achtergrond
In de Omgevingsovereenkomst voor Windpark Nij Hiddum Houw zijn afspraken vastgelegd tussen de
ontwikkelende partijen (NUON Wind Development en Windpark Gooyum Houw) en de
OmgevingsAdviesRaad (OAR). Eén van de afspraken is dat de financiële deelneming aan het windpark
nader zal worden uitgewerkt in een separaat proces door een in te stellen Werkgroep. Een en ander in
overleg met de ontwikkelende partijen ten behoeve van een werkbare uitvoering. De WerkGroep hecht
er waarde aan dat zij beide aspecten van financiële deelneming, zijnde de financiële participatie én het
gebiedsfonds, uitwerkt.
2. Doel
De uitgangspunten voor financiële participatie en het gebiedsfonds zijn vastgelegd in de
Omgevingsovereenkomst. Doel van het proces is de financiële participatie en het gebiedsfonds op
transparante wijze nader uit te werken.
3. Op te leveren Eindresultaat
De Werkgroep levert voor eind 2019 de ‘Inrichting- en Uitvoeringsregeling Financiële Participatie en
GebiedsFonds Windpark Nij Hiddum Houw’ op en draagt zorg voor de juridische borging daarvan.
4. Afbakening
In de Omgevingsovereenkomst zijn een viertal regelingen opgenomen. Deze regelingen zijn in twee
groepen te verdelen: A.) Financiële Vergoeding en B). Financiële Deelneming. Financiële deelneming
betreft financiële participatie en een gebiedsfonds. Het onderhavig proces heeft betrekking op de
uitwerking van financiële participatie en gebiedsfonds, niet op de overige (vergoedings) regelingen.
Verder vallen de daadwerkelijke uitvoering buiten de scope van het proces.
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5. Uitgangspunten en Randvoorwaarden
De Werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de dorpsbelangen in de directe omgeving
van het windpark. De werkgroep werkt de financiële burgerparticipatie en het gebiedsfonds uit en
hanteert daarbij de uitgangspunten voor zoals beschreven in de omgevingsovereenkomst.
De uitwerking vraagt specialistische kennis onder andere op het gebied van burgerparticipatie,
procesmanagement, financiën, juridische aspecten, communicatie, et cetera. De werkgroep wordt
begeleid en geadviseerd door de Vereniging Noordenwind.
Het proces vindt zo transparant mogelijk plaats waarbij beperkt sprake kan zijn van vertrouwelijke
informatie. Als informatie vertrouwelijk is, wordt dat door de verstrekker als zodanig aangeduid.
6. Relaties en Afhankelijkheden
De financiële deelneming is afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de realisatie van het Windpark Nij
Hiddum Houw. Op dit moment loopt nog een procedure bij de Raad van State. Daarnaast is de
juridische, financiële en technische structurering van het windpark van belang. Dit heeft mede te maken
met het gegeven dat het windpark twee verschillende initiatiefnemers / exploitanten kent; NUON Wind
Development deel (4 turbines) en Windpark Gooyum Houw deel (5 turbines).
7. Proces Aanpak en Fasering (Werkprogramma)
In de aanpak zijn de volgende activiteiten en planning gedefinieerd.
Q2 2019 (mei – juli) Proces, Uitgangspunten en Communicatie
A. 2e Bijeenkomst met vertegenwoordigers Dorpsbelangen en Initiatiefnemers
B. Bespreking Uitgangspunten Financiële Deelneming (Omgevingsovereenkomst en Aanvullingen)
C. Inventarisatie en Raadpleging van Belanghebbenden
D. Definiëren van Rollen en Verantwoordelijkheden en Afstemming met Belanghebbenden
E. Installeren Werkgroep Financiële Participatie en Gebiedsfonds
F. Vaststellen Werkprogramma
G. Communiceren Werkprogramma, digitaal en bijeenkomst(en)
Q3 en Q4 2019 Inhoud Financiële Participatie
H. Overzicht samenstellen Varianten voor Financiële Participatie
I. Varianten afstemmen met Initiatiefnemers
J. Varianten doorrekenen in afstemming met de BusinessCase Windpark Nij Hiddum Houw
K. Afwegingsnotitie en Voorstel tot Voorkeursvariant (aan OAR)
L. Besluit t.a.v. variant Financiële Participatie (door OAR)
M. Communicatie
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Q3 en Q4 2019 Inhoud Gebiedsfonds
N. Doorrekening van de financiële aspecten van het Gebiedsfonds (afh. Financiële Participatie)
O. Verkenning mogelijke varianten en ervaringen soortgelijke fondsen
P. Bijeenkomst met vertegenwoordigers Dorpsbelangen en Initiatiefnemers
Q. Uitwerking varianten inclusief Governance en Beheer
R. Afstemming met de diverse stakeholders
S. Afwegingsnotitie en Voorstel tot Voorkeursvariant (aan OAR)
T. Besluit t.a.v. variant Gebiedsfonds (door OAR)
U. Communicatie
Q4 2019 Borging
V. Opstellen Inrichtings- en Uitvoeringsregeling o.b.v. genomen Besluiten
W. Juridische Aspecten (entiteiten, statuten, bestuur, overeenkomsten, etc.)
X. Communicatie (gereed voor realisatie en uitvoering)
Y. Contracteren van een Realisatie en Uitvoeringsorganisatie

-------------------------------BUITEN DE SCOPE VAN HET PROCES---------------n.t.b.
Z. Opstellen Informatie Memorandum
AA. Opstellen Marketing en Communicatieplan
BB. Uitvoeren van de Communicatie t.b.v. plaatsing participaties
CC. Uitrol conform UitvoeringsRegeling
DD. Inschrijving / Betalingen / Uitgifte / Registratie & Beheer
EE. Vertegenwoordiging en Communicatie
(participanten / omgeving / windpark / overige stakeholders)
FF. Afdrachten ingehouden rendementen aan het Gebiedsfonds
GG. Uitvoeren van Gebiedsfonds

8. Organisatie en Communicatie
De Werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de (7) dorpsbelangen uit de directe omgeving;
Cornwerd, Kornwerderzand, Pingjum, Schraard, Witmarsum, Wons en Zurich.
De Werkgroep kent een voorzitter die de vergaderingen van de werkgroep organiseert en voorzit. Deze
persoon is tevens eerste aanspreekpunt en woordvoerder van de werkgroep naar belanghebbenden,
waaronder: OAR, initiatiefnemers, Provincie Fryslân, Gemeente Sudwest Fryslân en naar derden. Daar
waar nodig of nuttig zal de werkgroep in overleg een vervangend of aanvullend aanspreekpunt
benoemen.
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Gedurende het proces vindt regelmatig overleg en afstemming plaats tussen de werkgroep en
initiatiefnemers. De Werkgroep rapporteert periodiek aan de OAR en publiceert haar voortgang en
(tussen) resultaten via de website www.nijhiddumhouw.nl en waar nodig/gewenst in bijeenkomsten in
de omliggende dorpen. In de communicatie (online en offline) wordt er naar gestreefd de
communicatie rondom Windpark Nij Hiddum Houw en de financiële deelneming zoveel mogelijk parallel
te laten verlopen. De communicatie is open en transparant en hierop toets de werkgroep zichzelf
regelmatig. Werkgroep, belanghebbenden en initiatiefnemers weten allemaal (vooraf) wat er wanneer
gecommuniceerd zal gaan worden. Eerst wordt intern afgestemd, dan met geïdentificeerde
belanghebbenden, daarna pas extern. Op deze wijze ontstaan geen verrassingen voor de betrokken
partijen.
9. Begroting
De kosten welke gemoeid zijn met de uitwerking van de financiële participatie en het gebiedsfonds zijn
als volgt begroot:






Proces, Uitgangspunten en Organisatie (Fase A t/m G):
Inhoud Financiële Participatie (Fase H t/m M):
Inhoud GebiedsFonds (Fase N t/m U):
Borging (Fase V t/m Y):
Onkosten Werkgroep

€6.800,€12.000,€14.000,€7.400,€7.500,-

De OAR dient een verzoek in bij de Provincie Fryslân voor de dekking van deze kosten op voorschotbasis.
Mocht Windpark Nij Hiddum Houw niet worden gerealiseerd dan vervalt de terugbetalingsplicht. De
kosten voor de daadwerkelijke realisatie en uitvoering van de financiële deelneming vallen buiten de
scope van dit proces en budget.
10. Risico’s
Bij het gehele proces en ook de latere realisatie en uitvoering hebben alle betrokkenen; burgers,
initiatiefnemers, financiers, overheden, etc. belang. Financiële deelneming draagt idealiter bij aan
Windpark Nij Hiddum Houw en staat realisatie en exploitatie niet in de weg. Voor het proces zijn de
volgende risico’s geïdentificeerd en van beheersmaatregelen voorzien.
R1 Miscommunicatie.
Beheersmaatregel(en):
- duidelijkheid in aanspreekpunt, woordvoering, communicatielijnen en -procedures,
informatievoorziening naar belanghebbenden en derden.
R2 Betrokkenheid in Discussie.
Beheersmaatregel(en):
- afbakening opdracht werkgroep;
- definiëren rollen en verantwoordelijkheden;
- werkgroep (niet individuele leden) communiceert.
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R3 Meerdere Initiatiefnemers.
Beheersmaatregel(en):
- werkgroep maakt afspraken met beide initiatiefnemers over aanspreekpunt en
communicatie.

R4 Mandaat Werkgroep.
Beheersmaatregel(en):
- alle relevante dorpen en eventuele stakeholders worden uitgenodigd;
- in procesafspraken wordt goed vastgelegd hoe wordt omgegaan met dorpen/personen die
later aanhaken of afhaken en hoe wordt omgegaan met situaties waarin onduidelijkheid
ontstaat;
- totstandkoming van procesafspraken gebeurt transparant en in overleg met andere
stakeholders;
- procesafspraken zijn openbaar, net als andere stukken;
- als er vertrouwelijke stukken of zaken zijn, dan wordt dit met reden omkleed
gecommuniceerd;
- pas starten met de inhoud als procesafspraken zijn afgerond en gecommuniceerd.
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Bijlagen
-

Omgevingsovereenkomst (definitief 30 mei 2018)
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