
OAR, Cornwerd, 30-10-2019.  

 

Opening 

Opening door voorzitter. Bijzonder welkom Gemeente die voor de eerste keer aanwezig is. 

Datum op de agenda wordt gecorrigeerd. Verder geen op- en of aanmerkingen op de agenda.  

 

Verslag 

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

T.a.v. actielijst:  Actie X wordt nagezonden. 

  Maatwerk geluid à volgt in agenda 

  Actie X, gereed 

  Brief namens OAR gereed 

 

Ingekomen stukken 

Brief over provincie Fryslan. Voor kennisgeving. 

Stand van zaken 

RvS procedure: zitting op 2 september geweest. We hopen rond de Kerst een uitspraak te hebben. 
Inhoudelijk gezien is er niet veel te melden.  

Aanbesteding 

In november start aanbesteding windturbines. In juni dit afronden. 

Ondertussen gesprekken over hoe aan te besteden van het civiele werk. Nu voorbereiding en rond 
maart de aanbesteding civiele werk uitdoen.  

Planning molens is afhankelijk uitspraak RvS. Doel is 2020 start bouw. 

Bouwverkeer-routes volgende vergadering (of die erna) delen met OAR (liefst proactief) (actie-init) 

Liander à aansluiting op Herbayum. Het station in Bolsward komt te laat.  

Participatie 

Volgens PvA is opzet participatie eind van het jaar klaar. Wordt veel gewerkt en elke maand 
vergadert de werkgroep. In werkgroep neemt een vertegenwoordiging vanuit de Dorpsbelangen 
Schraard, Wons, Witmarsum, Zurich, Pingjum, Cornwerd en Kornwerderzand in deel, samen met 
Noordenwind.  

“Eind van het jaar klaar” gaat niet lukken. Noordenwind is in gesprek met de initiatiefnemers i.o.v. de 
werkgroep, maar gesprekken kwamen traag op gang. Bovendien wordt business case pas helder als 
aanbestedingen gereed zijn. Hierdoor plannen aangepast. Eind van dit jaar staat het raamwerk klaar. 



Echter, obv tentatieve businesscase. Dit geraamte komt ter bespreking in de OAR in februari. Dan bij 
financial close wordt dit geraamte definitief ingevuld. 

Werkgroep beraadt zich erover of zij geanonimiseerde notulen op website beschikbaar wil stellen. 
(actie X) 

OO is leading, maar geeft soms even wat onduidelijkheid. Bijvoorbeeld ook de aangenomen motie in 
PS over de instap van 250 Euro ipv 500 Euro. De werkgroep zal wel met beargumenteerde 
voorstellen komen hieromtrent. Met name bestudering van details leidt wel eens tot andere 
inzichten.  

Planschade 

Staat geparkeerd in afwachting van RvS uitspraak. Initiatiefnemers komen dan met beknopt PvA’tje 
van de te nemen acties. (actie init) 

Geluid 

Notitie vorige keer op agenda geweest. Uitwerking van deze notitie is nu niet mogelijk, omdat ’t 
afhankelijk is van de windturbinekeuze. Blijft op actielijst staan. (actie init) 

Ook wordt gevraagd om geluidscontourenkaart, zodra windturbine is geselecteerd in aanbesteding 
(ook op actielijst). (actie init) 

Gezondheidsmonitor 

Provincie is afwezig, dus de laatste update ontbreekt.  

X maakt zich zorgen over de voortgang. We kunnen provincie even vragen om een update (per mail). 
(actie secretaris/init) 

Rondvraag 

- Windturbines wieringermeer: hoe hoog zijn die? 178,5 m tiphoogte; 117 rotordiameter, 120 
meter ashoogte. 

- Verlichting: de “radar”-pilot is nog niet door IL&T geaccepteerd. De verwachting is dat dit 
circa half jaar duurt alvorens dit in de richtlijn is vertaald. Initiatiefnemers houden de 
ontwikkelingen op het gebied van verlichting in de gaten. 

- Verwachten we Stikstof of PFAS problemen? We hebben vergunning; dit blijft in principe in 
stand. Ook met nieuwe rekenmodellen berekend en komen we niet in de problemen. 

- Uitspraak RvS doorsturen aan OAR (actie init) 

Volgende vergadering 

Maandag 24 februari om 19:00 in Dorpshuis te Corwerd. 


