Notulen OAR, Teams meeting
Teams meeting, 11-03-2021
Agenda akkoord
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Agenda is akkoord.
XX: dit is laatste OAR vergadering per 1 april ben ik niet meer werkzaam voor VF i.v.m. een
andere baan. Er zal in samenspraak met de mensen van VF die nu aan dit project werken
goed worden gekeken hoe dit het beste kan worden opgevangen.
XX: XX heeft vanuit VF een ondersteunende rol en zal daarom de OAR vergaderingen
bijwonen.
2. Verslag vorige bijeenkomst
Geen opmerkingen op verslag vorige bijeenkomst.
3. Toelichting berichtgeving rondom verkoop van Vattenfall deel van Nij Hiddum Houw
Vattenfall heeft vorige maand reeds laten weten dat wordt overwogen het VF deel van het
windpark te verkopen. Er is nog geen duidelijkheid over het wanneer en aan wie. Wel zal VF
het park sowieso pas nadat de bouw is afgerond verkopen en tevens wordt bij verkoop
nadrukkelijke gekeken naar lokale partijen; specifiek Gooyum Houw BV.
XX: neem aan dat VF stroom zal blijven verkopen?
XX; dat is nog niet duidelijk, hangt af van de wensen van de koper.
XX: vraagt aandacht voor zorgvuldige communicatie rondom dit verkoop proces en wat
wordt verstaan onder lokale partijen.
XX: mocht men VF er niet uitkomen met GHBV wanneer worden andere (lokale) partijen
betrokken.
XX: dat is nog niet helemaal duidelijk, er al gezorgd worden dat het proces hieromtrent
inzichtelijk wordt gemaakt.
4. Stand van Zaken rondom de bouw Nij Hiddum–Houw
4a Voortgang
• December 2020 - februari 2021: kraanopstelplaatsen met voorbelasting
• Voorjaar 2021 - augustus 2021: wegen, dammen, duikers, kabels en inkoopstations
• Voorjaar 2021: weghalen bestaande turbines
• Zomer 2021 – november 2021: exportkabel naar Herbaijum
• Augustus 2021 - december2021: fundaties windturbines
• Oktober 2021 – augustus 2022: bouw windturbines.
4b Bijeenkomst bewoners
2 maart was een bijeenkomst voor de bewoners om het proces rondom de bouw en de planning toe
te lichten. Dat was een succesvolle bijeenkomst van ongeveer 1½ uur met ongeveer 60 deelnemers.
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XX: ppt was niet te openen en doet suggestie in het verslag volledige namen van sprekers opnemen
en organisatie waar men voor werkt t.b.v. leesbaarheid.
5. Stand van zaken omgevingsovereenkomst
Burenregeling
XX: adressenlijst moet goed worden gecheckt daarna kunnen brieven aan bewoners worden
gestuurd. Er wordt op korte termijn overleg gepland met XX en XX om af te stemmen hoe dat het
beste gedaan kan worden.
XX: er komen best wat vragen aan de omgeving, park wordt gebouwd en mensen willen weten waar
ze aan toe zijn, dus het zou goed zijn hier op niet al te lange termijn over te kunnen communiceren.
XX: een goede omschrijving van het proces op de website zou zeer verhelderend kunnen zijn voor de
omgeving.
XX: neemt deze punten mee

Participatie
• N.a.v. nieuws rondom potentiele verkoop VF deel is er een extra bijeenkomst
geweest waarin constructief en creatief gesproken is over eventueel meer
participatie voor de omgeving met als doel ook meer draagvlak voor het park te
krijgen. Men praat hier graag over verder met VF als er meer duidelijkheid is rondom
het verkoopproces aan GHBV.
• Afspraak met VF rondom het model om rendement voor financiële participatie te
bepalen vindt deze week plaats.
• Er wordt met VF verder gesproken over tegenvoorstel van VF om de volledige
bouwkosten te financieren (er is reeds een voorstel hieromtrent ontvangen van
FSFE), er is nog een verduidelijking rondom dit tegenvoorstel nodig.
• Oprichten bestuur gebiedsfonds lag stil afgelopen tijd, kan binnenkort weer opgepakt
worden nu duidelijk wordt dat het gebiedsfonds gevuld kan gaan worden tijdens de
bouw.
• Er is overleg geweest over de financiering van de werkzaamheden van de werkgroep,
dit ziet er goed uit. Provincie moet dit wel nog wel formeel bekrachtigen.
• VF heeft overschrijding van budget waar in 2020 sprake van was voor haar rekening
genomen.
• Tot slot, er heeft zich een afgevaardigde van Kornwerderzand bij de werkgroep
aangemeld. Voor Witmarsum heeft er een wissel van de vertegenwoordiging
plaatsgevonden.
Planschade

29 maart wordt er een bijeenkomst gehouden voor omwonenden specifiek over planschade.
Iedereen binnen een straal van 1 km krijgt hier een brief over aan huis. Dorpen worden uitgenodigd
via dorpsverenigingen. Doel v/d bijeenkomst is uitleg geven, verwachtingen managen en vooral
vragen beantwoorden. Antea Group is bezig met het in beeld brengen van de juridische en
planologische context, daarna worden de woningen getaxeerd. Taxaties zullen worden toegelicht en
indien van toepassing zal daarbij een aanbod voor een vergoeding worden gedaan. Daarna is de
keuze aan de woningeigenaren om op het aanbod in te gaan of niet. Indien er niet op wordt ingegaan
staat de weg naar het planschade proces van de provincie open.
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XX: kan voor de dorpen worden overwogen mensen toch via huis aan huis brief uit te nodigen omdat
dorpsverenigingen niet altijd alle emailadressen hebben?
XX: graag planschade expert van provincie aanhaken. Contactgegeven zullen worden verstrekt door
XX.

Geluid
Afspraken rondom geluid zijn nog niet uitgewerkt, dit komt nog.
XX: lector Hanzehogeschool Groningen is hier wellicht in geïnteresseerd om hieraan mee te
werken.
Gezondheidsmonitor
18 maart 2021 wordt een online wordt inloopavond gehouden waar het ‘Plan van Aanpak’
voor de realisatie van een gezondheidsmonitor door de fa. Weusthuis wordt gepresenteerd.
Weusthuis is door de provincie ingehuurd om te ondersteunen in het proces om te komen
tot een ‘Programma van Eisen’ (wat gaan we allemaal meten in de gezondheidsmonitor)
voor de meerjarige gezondheidsmonitor inclusief nulmeting. De provincie vindt het
belangrijk dat omwonenden betrokken zijn en meedenken over de inhoud van de
gezondheidsmonitor. Daarom is een klankbordgroep in het leven geroepen. Voor de
klankbordgroep hebben zich vier omwonenden van het windpark aangemeld. De
klankbordgroep komt op 25 maart aanstaande voor het eerst bijeen. De klankbordgroep
adviseert over het in ‘Programma van Eisen’ voor de gezondheidsmonitor (incl. een
nulmeting m.b.t. gezondheid). Het ‘Programma van Eisen’ is nog in ontwikkeling. Ook
adviseert de klankbordgroep over de manier waarop belanghebbenden worden betrokken
tijdens de totstandkoming van het ‘Programma van Eisen’. Daarnaast wordt er een enquête
verspreid waar onder andere in kan worden aangeven men een gezondheidsmonitor
belangrijk vindt, en welke aspecten zouden moeten worden opgenomen in de monitoring.
Verlichting
Een van de afspraken uit Omgevingsovereenkomst is dat indien er ontwikkelingen zijn t.a.v.
het reduceren van verlichting op de windturbines dat daarnaar gekeken zal worden. Er is een
systeem in ontwikkeling en reeds getest waarbij met behulp van een te plaatsen radar
vliegtuigen worden gedetecteerd waarna de lichten aan zullen gaan. Daardoor hoeven ze
niet continu aan te gaan.
Er moet nog toestemming komen voor dit systeem van IL&T, dat is nog moeizaam, maar er
wordt vanuit provinciale overheden druk gezet dit toe te staan zodat het systeem toegepast
kan worden.
Initiatiefnemers NHH zijn zeer enthousiast, maar de financiering hiervan is nog wel een
issue. Het is in ieder geval cruciaal dat dit samen met wp Fryslan en de provincie wordt
opgepakt.
XX: stel dat het nu niet mag maar over drie jaar wel, overwegen jullie dit dan alsnog op te
pakken?
XX: we gaan er nu vanuit dat de toestemming van IL&T er op tijd komt
XX: bevestigd dat dit het beeld is dat dit over een aantal maanden wordt toegestaan.
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6 Evaluatie NCP
Inmiddels een jaar of 3 geleden heeft Hou Fryslan Mooi zich afgevraagd of Vattenfall (destijds Nuon)
zich wel aan de OESO richtlijnen houdt (dit zijn richtlijnen voor multinationals op het gebied van
ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Dit is door de NCP en
het NCP concludeerde dat bij dit project in de planfase (of fase van voorbereiding en
vergunningverlening) sprake is geweest van onduidelijkheid over de rol van Nuon in relatie tot de rol
van de provinciale overheid. Het NCP concludeerde ook dat Nuon wel de eigenstandige verplichting
heeft om te voldoen aan de bepalingen van de OESO-richtlijnen en men heeft aanbevelingen gedaan.
Inmiddels is daar een evaluatie van welke bij de rondgestuurde stukken is gevoegd.
XX: haakt daarop aan en geeft aan dat die communicatie naar de omgeving belangrijk blijft en pleit
voor zorgvuldige communicatie.

7 Rondvraag + volgende bijeenkomst
Volgende bijeenkomst gepland op woensdag 12 mei.
Rondvraag:
XX: heeft OAR behoefte aan kennismaking met gedeputeerde? Zo ja dan zal ze worden
uitgenodigd voor volgende OAR vergadering?
OAR: ja daar is wel behoefte aan.
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