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Omgevingsadviesraad, Cornwerd 
15 juni 2020 
 
Opening 
Opening door voorzitter. Geen op- en of aanmerkingen op de agenda. 
 
Verslag 
Verslag wordt vastgesteld met twee wijzigingen: 
 

• XX vorige vergadering ook aanwezig. 
• Laatste zin Corwerd moet zijn Cornwerd.  

 
Stand van zaken 
Aanbesteding windturbines loopt sinds november vorig jaar, we hadden gehoopt dat we nu 
reeds met één partij de eindonderhandeling in zouden zijn, maar de aanbiedingen liggen zo 
dicht bij elkaar dat we wat langer de tijd nodig hebben om deze goed te vergelijken en de 
partij te kiezen waarmee we de eindonderhandelingen mee in gaan (preferred bidder). We 
gaan ervan uit dat we de onderhandeling in augustus afronden en dan ook bekend kunnen 
maken welke turbine geplaatst zal worden. Dan kunnen we ook duidelijkheid geven over de 
transportroutes tijdens de bouw en de precieze planning (beide partijen hebben een andere 
levertijd van de turbines). 
 
De aanbesteding van de civiele- en elektrische werken loopt ook, de eerste stappen zijn 
gemaakt waarbij een aantal partijen is gevraagd of zij interesse hebben om de werken uit te 
voeren. Zodra de preferred bidder voor de turbine is gekozen, kunnen de ontwerpen van de 
civiele en elektrische werken afmaken en de markt feitelijk benaderen. We verwachten dit 
traject in oktober 2020 af te ronden en dan dus de partij(en) te hebben geselecteerd die de 
werken gaat uitvoeren. 
 
Netaansluiting: we hebben een offerte ontvangen van Liander voor een netaansluiting vanaf 
onderstation Herbaijum. Liander gaat er vooralsnog vanuit dat de doorlooptijd van de 
aansluiting 18 maanden is. Dat betekent dat de netaansluiting eind volgend jaar gereed zou 
moeten zijn. We moeten de offerte echter nog goed bestuderen en deze ook naast de 
planning van de turbineleverancier houden, dus we zullen daar in de volgende OAR verder 
over informeren. 
 
XX: vanaf wanneer wordt deze 18 maanden gerekend?  
 
XX: Dat zou zijn vanaf het moment dat de opdracht aan Liander is gegeven, maar we moeten 
de offerte nog goed bestuderen. 
 
Participatie 
Volgende bijeenkomst van de werkgroep is 9 september. 
 
Stukken zijn niet fundamenteel aangepast t.o.v. de vorige keer. Slechts verder uitgewerkt 
mede n.a.v. bespreking tijdens vorige OAR. 
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XX: Is overwogen jaarlijks een accountverklaring te vragen? 
 
XX: Het is lastig om hier een accountant voor te vinden, daarnaast gezien de beperkte 
bedragen die hier in omgaan is ervoor gekozen de kosten zo laag mogelijk te houden. 
 
XX: Mogen ook individuen een beroep doen op het gebiedsfonds? 
 
XX: Ja, maar er moet wel draagvlak zijn. 
 
XX: Mogen ook ondernemers een beroep doen op het gebiedsfonds? 
 
XX: Het is geen financieringsbron voor ondernemers, maar als er een maatschappelijk doel 
gediend wordt kan dat.  
 
XX: Is 9 mensen in het bestuur van het gebiedsfonds niet wat veel? En is 4 keer vergaderen 
per jaar niet veel? 
 
XX: Het is minimaal 3 en maximaal 9, maar dit wordt nog even goed bekeken. Dat zou 
wellicht teruggebracht kunnen worden naar maximaal 7, omdat er 7 dorpen in de werkgroep 
vertegenwoordigd zijn. Er is gekozen voor 4 vergaderingen per jaar, zodat er niet een half 
jaar van tevoren voorstellen voor het gebiedsfonds hoeven te worden ingediend, maar de 
doorlooptijden kort gehouden kunnen worden. Als er geen voorstellen zijn, hoeft er ook niet 
vergaderd te worden. 
 
XX: Opmerking van HJB dat bij de uitwerking van de financiële participatie op sommige 
punten zou afwijken van de anterieure overeenkomst. 
 
XX: Dat klopt, dit is in de vorige bijeenkomst in de OAR ook besproken. Vervolgactie van de 
werkgroep is om hier apart met HJB over bij te praten (actie werkgroep financiële 
participatie).  
 
Planschade 
Er wordt gewerkt aan een uitvraag om een aantal partijen om een offerte te vragen. 
Initiatiefnemers moeten nog besluiten of er meteen al een second opinion wordt 
uitgevraagd om zo disputen te voorkomen. De offertes en keuze zal in de OAR worden 
besproken (actie initiatiefnemers). 
 
Geluid 
Nu geen update, pas na turbinekeuze kan dit verder worden uitgewerkt (actie 
initiatiefnemers). 
 
Gezondheidsmonitor 
GGD Fryslân wordt gevraagd om een offerte voor de geluidsmonitor uit te brengen. Na de 
zomer wordt OAR daar verder over geïnformeerd. Het RIVM en het expertise netwerk 
windenergie zullen hierin worden betrokken (actie provincie). 
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OAR wordt gevraagd of er mensen namens de OAR in de klankbordgroep van de 
gezondheidsmonitor zouden willen. Men wordt gevraagd daarover na te denken. Dit wordt 
besproken in volgende OAR. 
 
Rondvraag 
XX: er komt een evaluatie van de rol van de provincie in relatie tot de OAR. 
 
XX: als offerte van GGD er is zal provincie met IN over bijdrage aan de kosten willen praten. 
 
XX: er is vanuit de werkgroep financiële participatie een uitvraag gedaan om interesse te 
toetsen voor de administratie en het beheer van de financiële participatie. 
 
Volgende vergadering 
Maandag 28 september 2020 om 19:00 in het Dorpshuis te Cornwerd 
 
 


