Omgevingsadviesraad, Cornwerd
24 februari 2020
Opening
Opening door voorzitter. Geen op- en of aanmerkingen op de agenda.

Verslag
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
T.a.v. actielijst:
Actie bouwverkeerroutes delen, punt blijft staan voor volgende overleg, er is nu nog geen
duidelijkheid over te geven (actie init).
Actie participatie over geanonimiseerde notulen. Er wordt overwogen deze geanonimiseerd
op de website te plaatsen, de opgeleverde notities worden sowieso op de website gezet.
Actie planschade, volgt bij betreffende agendapunt.
Acties geluid, nu geen update pas na turbinekeuze (actie init).
Actie gezondheidsmonitor, volgt bij betreffende agendapunt.
Actie uitspraak RvS naar OAR sturen, is gedaan en derhalve afgerond.

Ingekomen stukken
Discusssienota zit ter informatie bij de stukken, deze is niet up to date, wordt ook verder niet
bijgewerkt. Updates vinden plaats doordat deze terugkerend op de agenda staan.

Stand van zaken
•
•

•

Uitspraak RvS is geweest, alle beroepen zijn ongegrond verklaard waardoor we
verder kunnen met het windpark
Netaansluiting, tracé is bekend en loopt vanaf Herbajum via Achlum en Pingjum,
grondonderzoek wordt gedaan om de capaciteit v/d kabels te bepalen, dan kan ook
worden bepaald of er 1 of 2 inkoopstations moeten komen.
Aanbesteding turbines en fundaties loopt. Aanbesteding van de civiele werken
(wegen, kraanopstelplaatsen en kabels) gaat vanaf mei lopen.

Participatie
Volgende bijeenkomst van de werkgroep is 6 mei.
Afwegingsnotitie financiële participatie (bijlage 5)
• Systeem van uitgifte is gewijzigd t.o.v. de Omgevingsovereenkomst zoals beschreven
in de afwegingsnotitie.
Er zijn geen opmerkingen/vragen.
Gebiedsfonds (bijlage 4)
• Dat het fonds revolverend zou worden is losgelaten, omdat dit te ingewikkeld is, het
fonds te beperkt en er is geen behoefte aan.
• Het gebiedsfonds is niet voor individuen, maar voor gemeenschapsprojecten en
projecten die de sociale cohesie bevorderen.
Er zijn geen opmerkingen/vragen.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief
www.nijhiddumhouw.nl

Notitie financiële participatie (bijlage 6)
• Hoe om te gaan met verschillende afdrachten aan het gebiedsfond per uitgifte cirkel
in relatie tot de verhandelbaarheid is nog een vraagstuk waar in een later stadium op
wordt teruggekomen (actie werkgroep participatie).
Er zijn geen opmerkingen/vragen.

Planschade
Besproken wordt dat als het planschadeonderzoek is uitgevoerd, dit direct nogmaals ook uit
te laten voeren door een tweede gerenommeerde partij als een 2nd opinion om zo disputen
te voorkomen. Beide rapporten in de OAR bespreken (actie init).
Er is al een bureau door initiatiefnemers gebruikt in het voortraject, deze liever niet hiervoor
gebruiken.

Geluid
Nu geen update, pas naar turbinekeuze kan dit verder worden uitgewerkt (actie init).

Gezondheidsmonitor
Er is inmiddels een aanspreekpunt bij het RIVM voor het onderwerp windturbines en
gezondheid. Er is een bijeenkomst geweest in klein comité om de opties in beeld te brengen
hoe een gezondheidsmonitor zou kunnen worden aangepakt. In het voorjaar is een
expertmeeting met een bredere aanwezigheid om te bekijken of deze opties kansrijk/geschikt
zijn.
Planning is nog niet bekend, wordt gedeeld door provincie zodra hier meer duidelijkheid over
is (actie prov)

Rondvraag
-

-

-

Wat is de volgorde van de sanering van de bestaande turbines? => 10 van huidige
park Hiddum Houw moeten weg zijn voordat nieuwe park operationeel is. Overige 6
turbines moeten uiterlijk 18 maanden later weg zijn. Volgorde is nog niet bekend.
Waarom is rendement financiële participatie nog niet bekend, deze is toch afhankelijk
van subsidie? => nee rendement is van veel meer dingen afhankelijk.
Relatie met WP Fryslan? => geen, echter WP Fryslan wordt wel gevolgd omdat je
geen participatie wilt neerzetten die onaantrekkelijk is t.o.v. hetgeen WP Fryslan gaat
bieden.
Wanneer worden obligaties ikv financiële participatie uitgegeven? => valt pas na de
zomer iets over te zeggen.
Kan glasvezelkabel niet meteen gelegd worden als er toch werkzaamheden voor het
park gaan plaatsvinden? => planning van glasvezel door telecomaanbieder is niet
bekend daarom is dit geen optie.

Volgende vergadering
Maandag 15 juni 2020 om 19:00 in het Dorpshuis te Cornwerd
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