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Werkgroep Financiële Participatie en Gebiedsfonds Windpark NHH 

Verslag vergadering 7 november 2019 

 

Aanwezig in Dorpshuis Pingjum: Noordenwind, Dorpsbelang Cornwerd, Dorpsbelang Schraard, 

Dorpsbelang Pingjum,  voorzitter werkgroep. 

Afwezig (m.k.): Dorpsbelang Wons, Joost Rosier Dorpsbelang Witmarsum 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 19.40 uur de vergadering.  

 

2. Vaststellen agenda, eventuele mededelingen 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Verslag 3 oktober 2019 

Naar aanleiding van het verslag wordt besproken of de verslagen van de werkgroep op de 

website van Nij Hiddum-Houw gepubliceerd zullen worden. De werkgroep betwijfelt het nut 

ervan, maar besluit omwille van de transparantie goedkeurde verslagen geanonimiseerd op de 

website te (laten) plaatsen. De voorzitter van de werkgroep zorgt voor een inleidende tekst er 

bij (actie).  

 

Het in de vorige vergadering bij de Rondvraag ingebrachte punt (waarom beperking van 

deelneming in de financiële participatie per adres) wordt nader besproken bij het agendapunt 

Financiële Participatie. 

 

4. Terugkoppeling OAR 30 oktober  

Twee werkgroepsleden hebben de OAR vergadering bijgewoond. Vanuit Gemeente SudWest 

Fryslân was Y.S. (dorpencoördinator) voor het eerst aanwezig. De voorzitter van de werkgroep 

heeft mondeling verslag gedaan van het proces dat de werkgroep tot dusver heeft doorlopen. 

Aangegeven is dat voor het eind van het jaar het ‘geraamte’ van de financiële participatie en 

het gebiedsfonds voor het overgrote deel gereed zal zijn, echter dat de planning voor 

oplevering van het eindresultaat te optimistisch is geweest. Dit heeft vooral te maken met het 

gegeven dat de businesscases van de initiatiefnemers pas in een later stadium duidelijk zullen 

zijn. Verder is in de OAR aangegeven dat de werkgroep de formele stukken als vertrekpunt 

voor haar werk hanteert. Noordenwind mailt de aanvullende openbare stukken van Provincie 

Fryslân nog naar de voorzitter (actie). In de OAR was begrip voor uitstel van het organiseren 

van een informatiebijeenkomst voor bewoners tot de regelingen duidelijke vorm en inhoud 

hebben, c.q. een indicatie van rendement kan worden gegeven. 

 

5. Terugkoppeling gesprekken met initiatiefnemers 

Noordenwind heeft op 23/10 met WPGH en op 4/11 met NUON/Vattenfall gesproken. 

 

De geheimhouding inzake WPGH moet nog worden overeengekomen waarna de businesscase 

van WPGH kan worden doorgenomen. Op basis van de publicatie van RVO m.b.t. beschikte SDE 

projecten najaar 2018 en gezien de kaders m.b.t. de begrenzing in as- en tiphoogte van de 

turbines, kunnen we inmiddels aannemen dat er (enige) participatieruimte in het WPGH deel 

van het windpark beschikbaar zal zijn. Dit dient nog nader te worden uitgewerkt.    

 

Met NUON/Vattenfall is een geheimhoudingsovereenkomst getekend en is de voorlopige 

businesscase doorgenomen. Afgesproken is dat nadere detaillering zal plaatsvinden zodra dit 

mogelijk is en dat onderliggende stukken (o.a. contracten) kunnen worden ingezien. De 

investeringsbeslissing en financial close wordt tegen de zomer (juni/juli) 2020 verwacht. 

Daarvoor dient m.b.t. de deelneming nog een proces (±3 maanden) met de Vattenfall Risk 

Comité (VRC) te worden doorlopen. NUON/Vattenfall stelt vooraf geen voorbehouden t.a.v. de 

varianten van deelneming. Er is geen stemrecht en geen hefboom mogelijk. Verder is één 

aanspreekpunt/vertegenwoordiging namens de participanten voor NUON/Vattenfall van belang. 



2 
 

In geval van de obligatievariant heeft NUON de voorkeur voor een variabele rente afhankelijk 

van het resultaat.  

 

6. Bespreking notitie financiële participatie 

De openstaande punten m.b.t. de financiële participatie worden aan de hand van de diverse 

(voorbeeld)berekeningen besproken. 

 

De looptijd van de financiële participatie is gelijk aan het bestaan van het windpark (besluit). 

Op deze wijze wordt ook de langjarige afdracht aan het gebiedsfonds geborgd. De omvang van 

een participatie eenheid is €250,-. Gezien de kosten wordt de minimale deelname bepaald op 

twee eenheden (besluit). Dit is in lijn met het eerdere uitgangspunt en ook met vergelijkbare 

participatiemogelijkheden en daarmee marktconform. De hoogte van het plafond wordt voor 

zowel natuurlijke als rechtspersonen (GBA / KvK 01-01-2018) vastgesteld op €10.000,- 

(besluit). Indien participanten voor een groter bedrag willen deelnemen dan is dit (zonder 

plafond) volgens hetzelfde uitgifteprincipe (spelkaarten) mogelijk, indien er nog ruimte is ná 

uitgifte in de derde cirkel (tot 4500 meter). Op deze wijze blijft participatie zoveel mogelijk in 

het gebied. Participaties kunnen éénmaal per jaar worden verhandeld met een statutair 

vastgestelde gegarandeerde terugkoop (besluit). Uitzondering hierop is verkoop bij 

calamiteiten (hardheidsclausule). Het opkopen bij calamiteiten en niet verkochte participaties 

kan plaatsvinden door een ‘buffer’ partij in de wetenschap dat gedurende de looptijd de 

marktrente kan wijzigen. Er wordt nog bekeken hoe inkoop ook bij een stijgende rente is te 

garanderen (actie). Voor de bufferfunctie geldt een tijdelijkheid. Participaties welke door een 

bufferpartij zijn gekocht worden verplicht éénmaal per jaar aangeboden (besluit). Een 

participatie behoudt, ook na verhandelen, het oorspronkelijk afdrachtpercentage zoals bij 

uitgifte is vastgesteld (besluit). Dit geld ook voor de situatie waarbij participaties worden 

gekocht door initiatiefnemer(s) (besluit).  

 

Uitgifte van participaties vindt plaats in gedefinieerde uitgiftecirkels. Om geen harde scheiding 

binnen de dorpskernen te veroorzaken is een indeling op postcodeniveau (PC6 niveau) 

uitgewerkt en besproken en tot PC4 niveau (=kernen) teruggebracht. De kernen Cornwerd, 

Wons en Zurich worden tot de eerste cirkel gerekend, Pingjum en Schraard tot de tweede 

cirkel, Kornwerderzand, Makkum en Witmarsum tot de derde cirkel (besluit). Voor bijzondere 

situaties geldt een hardheidsclausule waarover een beoordelingscommissie beslist (besluit). 

Gezien de diversiteit in samenstelling van huishoudens en mogelijke fiscale consequenties 

worden participaties niet op adres maar op persoon uitgegeven (besluit).  

 

Besproken wordt dat ook de aspecten als het jaarlijks verhandelen (‘beursdag’) en 

administratie van de participaties nu nader kunnen worden beschouwd (actie). 

  

De besluiten zullen in de volgende versie van de afwegingsnotitie worden verwerkt (actie). 

 

7. Bespreking notitie gebiedsfonds 

De notitie gebiedsfonds wordt besproken. 

 

Ten aanzien van het bestuur van het gebiedsfonds is wel een maximum echter nog geen 

minimum aantal bestuursleden opgenomen. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 

bestuursleden op voordracht vanuit de dorpen in het gebied met een onafhankelijke voorzitter 

(besluit). NUON heeft bij navraag aangegeven juist géén voordracht te willen doen voor een 

lid. Ditzelfde geldt voor WPGH. 

 

Initiatieven  / Projecten zijn bij voorkeur dorps overstijgend. Dit is geen harde voorwaarde 

(besluit). 

 

Met betrekking tot indiening van aanvragen hoeft dit niet perse online. De wijze van indiening 

wordt aan het fondsbestuur overgelaten (besluit). 

  

Verantwoording niet alleen via de website van het fonds maar ook aan de dorpen via de 

dorpskanalen (besluit). 
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8. Samenvatting Keuzes en Afspraken 

De keuzes/besluiten worden samengevat, opgenomen in het verslag en verwerkt in de 

afwegingsnotities (actie).  

 

9. Rondvraag 

Eerstvolgende vergadering vindt plaats op 9 januari 2020. 

Volgende versies van afwegingsnotities komen per mail alvast uiterlijk week 50 opdat via email 

nog nadere gedachtenwisseling kan volgen. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.00 de vergadering. 

 

 

 


