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NotulenOAR, Teams meeting 
Teams meeting, 15-12-2020. 
 
Agenda akkoord 
 
1a. Voorstellen Ventolines 
XX stelt zichzelf voor als engineer voor hetgeen niet met turbines heeft te maken. Dit is o.a. 
civieltechnische werk, contractering, vergunningverlening en bouwbegeleiding. 
XX van Ventolines is de sitemanager / omgevingsmanager: d.w.z. controle en begeleiding op 
het werk. XX is ook aanspreekpunt voor omgeving. 
 
1b. Afwijzing verzoek intrekking PIP 
Toelichting provincie Fryslan: Verzoek tot intrekking PIP ingekomen van HFM. Aanleiding 
uitspraak Hof van Justitie inzake zaak België. Via deze casus wil HFM naar Raad van State om 
Activiteitenbesluit aan te vechten.    
Provinciale Staten moet hierover volgende week besluit nemen. Verwachting is afwijzing. 
Dan bezwaarprocedure en vervolgens Raad van State. 
Overigens, dit speelt op meerdere plaatsen in NL. 
 
2. Verslag vorige bijeenkomst 
Geen opmerkingen en daarmee ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Stavaza Nij Hiddum-Houw 
Aannemers en turbineleverancier is bekend: Enercon, 4,65 MW, rotor 136 meter, mast 109 
meter, tiphoogte 177 meter, brongeluid is 106,2 dBa. Enercon gaat zowel turbine als 
fundatie bouwen. 
Aannemer is Jansma/Westra uit Friesland. Deze zijn inmiddels al actief in het veld. 
 
3b. Toelichting XX / XX over start bouw 
Presentatie als bijlage aangehecht: 

- XX als eerste aanspreekpunt voor omgeving 
- Toelichting specialisaties die ook betrokken zijn bij dit project 
- Planning toegelicht 
- Eerste werkzaamheden vandaag gestart. Volgorde turbines noordelijk van A7 eerst, 

dan naar zuid. Werkzaamheden nodig om bulten grond aan te brengen om 
kraanopstelplaatsen te ‘zetten’. 

- Plusminus april/mei verder met aanleg kabels en paden. Hiervoor wat grondwerk met 
demping, slootwerk en dammen. 

- Drie turbines Brouwer zijn verwijderd. De overige 7 van VF worden voor 1 april 
gedemonteerd. 

- Bij turbine 1 en turbine 6 komt trafo-hokje, waar de interne parkbekabeling 
samenkomt en overgaat in de Liander-kabel. 

- Liander is zelf verantwoordelijk voor de aanleg van de kabel naar Herbayum. Duurt 
ongeveer tot november 2021. 
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- Enercon begint fundaties te maken vanaf zomer 2021. 
- In oktober 2021 wordt begonnen met opbouw turbines. Vanaf maart 2022 begint het 

‘hijswerk’ van de turbines. 
- Daarna nog afwerken van het terrein. 

Zorg voor omgeving: 
-  Onderzoek naar trillingen als gevolg van heiwerk. Maar ook als gevolg van 

bouwverkeer. Trilling als gevolg van heiwerk is minimaal, invloedssfeer 150 meter. 
Bouwverkeer idem. 

- Niettemin worden voor woningen/gebouwen in deze invloedssfeer een nulmeting 
uitgevoerd. Dit wordt tweemaal herhaald. 

- Dit is aangekondigd middels een brief naar de betreffende woningen. 
- Ook brief naar bredere omgeving gegaan over start bouw 
- Informatiebijeenkomst aangekondigd voor in januari. Vorm is ivm corona nog 

onzeker. 
- Nieuwsbrieven blijven gewoon bestaan. Hierin wordt ook over de bouw 

gecommuniceerd. 

Transportroutes: 
- Kaartje in presentatie 
- Onderscheid normaal bouwverkeer en bijzonder transport. 
- Bijzondere aandacht voor schoonhouden, passeerstroken van rijplaten en 

parkeerplaatsen van rijplaten. 
- Tijdelijke afrit vanaf N31 nodig t.b.v. exceptioneel transport. 
- Randen van projectgebied worden afgebakend met borden “verboden bouwverkeer”. 
- Afspraak is dat er beslist niet door de kernen Wons en Cornwerd wordt gereden. 

Vragen: 
- Afbraak solitaire molens is verantwoordelijk eigen eigenaar. 
- Moet er rekening gehouden worden met (langdurige) wegafsluitingen? Nee, dit is 

nodig bij aansluiten parkweg. Bij voldoende breedte bypass met rijplaten. Anders met 
verkeersregelaar.  

- Er is 4 december een brief verstuurd. Blijkt niet bij iedereen ontvangen te zijn. 
- Presentatie wordt nagezonden. 
- Wordt het beton of staal? Oftewel slank of breed? Het wordt een stalen mast en is 

relatief recht en slank. 

 
3c Netaansluiting 
Liander is bezig met selectie aannemer. Begin 2021 is aannemer bekend en dan begint die in 
voorjaar 2021 met werkzaamheden. Doel is dat de kabel in november 2021 gereed is. Op de 
wijze hoe zij hun communicatie doen is navraag gedaan, maar is antwoord nog verschuldigd. 
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4a Burenregeling 
Deze kan in de komende tijd weer even opgefrist worden. XX checkt even welke acties 
hieromtrent gedaan moeten worden. Nog wel even een check adressen nodig en een 
communicatie(plan) hierover opzetten. En wat wordt de planning. 
 
4b Participatie 
Voorstel Noordenwind aan werkgroep financiële deelneming. Voorzitter Werkgroep XX  licht 
nader toe. Hoop is dat brief namens OAR z.s.m. uit gaat naar provincie. Hierover is alreeds 
een gesprek geweest tussen Noordenwind, XX en provincie.  
Provincie hecht er belang aan dat werk doorgaat en zal een deel van de rekening (meerwerk) 
voor zich nemen. 
Actie: brief ondertekenen en aan provincie versturen. 
 
4c Planschade 
Selectie geweest van bureaus. Uiteindelijk gekozen voor Antea Groep. Er wordt een 
toelichting van XX, werkzaam bij Antea Groep, gegeven. Hij licht toe dat er stappenplan is 
bestaande uit 7 stappen. Stapsgewijs toegelicht: 

- Uitnodigingsbrief t.b.v. introductie en (digitaal) inloopmoment t.b.v. de directe 
omgeving. Vooraf op de hoogte stellen wat uitkomst is. 

- Opstellen planschaderapport: schade groter dan 1% dan volgt aanbod. Of schade 
lager dan 1%, dan geen aanbod, maar wel uitleg wat dat betekent. 

-  Toelichting en doorneming met bewoners/omwonenden eventuele overeenkomst. 
Mensen kunnen aanbod natuurlijk weigeren, dan loopt het proces via de ‘normale 
weg’. 

Vraag is of OAR-leden mee mogen kijken bij (digitale) inloopbijeenkomst. Antwoord: dit is 
mogelijk. 
In de deze week uit te geven nieuwsbrief krijgt dit onderwerp ook aandacht. 
Vraag: is al bekend voor welke woningen dit geldt? Antwoord: dat moet de studie uitwijzen. 
Voorstel is wel brief breder te trekken om er zeker van te zijn dat we iedereen hebben 
aangehaakt.  
 
4d Geluid 
Turbine is bekend. We zullen geluidberekeningen inzichtelijk maken t.b.v. de overheid. 
Proces opstarten m.b.t. hoe we mitigatie ‘anders’ kunnen oppakken om overlast te 
verminderen waar mogelijk. 
 
4e gezondheidsmonitor 
Er wordt een klankbordgroep in het leven geroepen: omwonenden, GGD, gemeente en 
eventueel RIVM. Klankbordgroep adviseert gevraagd en ongevraagd. Aan omwonenden 
wordt gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de monitor. Vervolgens kan gestart worden. 
De eerste meting is dan gelijk de nulsituatie. 
Verwezen wordt naar AA Hunze: er is contact geweest. 
Vraag: wie wordt als omwonende gezien? En wie wordt uitgenodigd voor kbg? Antwoord: 
vooralsnog 2 km aangehouden; exacte gebied zal studie moeten uitwijzen. 
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4f Verlichting 
Gedeputeerde (zie punt 5) ziet hier goede kansen toe. Initiatiefnemer geeft aan dat er nogal 
wat zaken verder uitgezocht moeten worden, waaronder de integratie met turbines. XX 
geeft aan dat hij graag meekijkt hiermee en heeft hiervoor ook een specialist. 
 
5 Terugkoppeling bezoek gedeputeerde aan Cornwerd 
Circa 7-10 deelnemers. 
Onder andere gesprek geweest tussen gedeputeerde en gemeente over kleine windmolens. 
Zone rondom NHH mogen geen kleine windmolens. Tot hoever reikt die zone? Dit wordt 
uitgezocht: actie: provincie/gemeente. 
Gesproken over start bouw 
Gesproken over verlichting: gedeputeerde heeft aangegeven dat radardetectie goede kans 
van slagen heeft. Het is juridisch mogelijk – volgens gedeputeerde – om radar nu te 
installeren.  Nadere toelichting is dat het niet onmogelijk is in richtlijn ILT. Echter, ILT is nog 
zeker niet “enthousiast”. 
Gedeputeerde heeft aanbod gedaan voor persoonlijk gesprek over zorgen in het kader van 
gezondheid. 
 
6 Rondvraag + volgende bijeenkomst 
Volgende bijeenkomst gepland op 11 maart. 
Rondvraag: 

-  

 
 
 


