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Omgevingsadviesraad, Cornwerd 
28 september 2020 
 
Opening 
Opening door voorzitter. Geen op- en of aanmerkingen op de agenda. 
 
Verslag 
Verslag wordt vastgesteld met twee wijzigingen. 
 
Stand van zaken 
Aanbesteding windturbines we zijn met een partij de eindonderhandelingen begonnen 
(preferred bidder) en hopen deze in oktober af te ronden. 
 
De aanbesteding van de civiele- en elektrische werken loopt ook. De voorselectie heeft 
plaatsgevonden. Het bestek is half september op de markt gezet en we verwachten half 
oktober de aanbiedingen binnen te hebben, zodat we de onderhandelingen in kunnen gaan.  
Dit traject wordt begin november afgerond.  
 
XX: Het is inmiddels bekend geworden dat er ten behoeve van de aanleg van de 
kraanopstelplaatsen een aantal maanden een voorbelasting moet worden gerealiseerd i.v.m. 
de aanwezigheid van slappe klei. Daartoe zullen meteen in november als eerste de 
kraanopstelplaatsen worden gerealiseerd, waarbij de grond die daarbij vrijkomt op de 
kraanopstelplaats geplaatst zal worden om zettingen te bevorderen. Dit zal ongeveer een 
half jaar moeten blijven liggen. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zal er een 
klachten/informatiepunt worden ingesteld, zodat er sprake is van een centraal 
aanspreekpunt voor de omgeving. Ook wordt goed gekeken hoe de communicatie naar de 
directe omgeving vorm kan krijgen. De verwachting is dat de rest van de civiele en 
elektrische werken in het voorjaar van 2021 zullen plaatsvinden, maar het kan zijn dat de 
aannemer ervoor kiest eerder te beginnen. We hopen hier in de volgende OAR-vergadering 
meer duidelijkheid over te hebben op basis van de feitelijke planning van de geselecteerde 
aannemer. 
 
XX: Betrek ook de dorpsbelangen bij de communicatie over de uitvoering van de 
werkzaamheden, zodat iedereen goed op de hoogte is. 
 
Netaansluiting: zowel Gooyum Houw als Vattenfall hebben de offerte voor de netaansluiting 
bij Liander getekend. Liander is bezig met de aanbesteding van de uitvoering. Zij verwachten 
in december/januari een aannemer te selecteren en vervolgens in februari te starten met de 
werkzaamheden. Deze werkzaamheden lopen in principe tot eind 2021. 
 
XX: Hoe doet Liander de communicatie hierover? 
 
XX: Dat is mij niet bekend, ik zal het navragen en in volgende vergadering toelichten. 
 
Participatie 
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Binnenkort zal er namens de OAR een brief uitgaan, waarin de dorpsbelangen gevraagd 
wordt om een afvaardiging voor het bestuur van het gebiedsfonds. 
 
XX: Plan van aanpak en begroting loopt op bijna alle punten volgens plan, maar niet waar het 
gaat over de invulling van de financiële participatie. Dat is inmiddels flink boven het 
begrootte bedrag. Vragen zijn nu hoe gaan we met deze overschrijding om en hoe krijgen we 
grip/sturing hierop. 
 
XX: Voorstel is om op korte termijn gesprek hierover te hebben met werkgroep, 
initiatiefnemers en Noordenwind. Aanbod van XX om hierbij aan te sluiten, daar wordt op 
teruggekomen. XX zal deze afspraak inplannen. 
 
Planschade 
XX: Er zijn 3 offertes binnen van Saoz, Johan van Oldenbarneveltstichting en Antea. Offertes 
moeten nog bekeken worden. XX zal hierin meekijken. 
XX: Volgende vergadering zal keuze en verder proces worden toegelicht. 
 
Geluid 
Nu geen update, pas naar turbinekeuze kan dit verder worden uitgewerkt. 
 
Trillingen 
Voor start werkzaamheden zullen nulmetingen worden gedaan. Plan moet nog worden 
uitgewerkt, maar in grote lijnen zal bij woningen langs Hayumerlaan/Haymerleane en 
Gooyumerlaan en Noorderlaan (tussen Hayumerleane en Gooyumerlaan) een nulmeting 
worden gedaan. Om bij eventuele schade ook te kunnen vaststellen door welke aannemer 
schade is veroorzaakt zal er ook een tussenmeting worden gedaan. 
XX: Bouwverkeer: los van de grote onderdelen zal het bouwverkeer over de openbare wegen 
gaan, maar zullen de dorpskernen worden vermeden. Aannemers zullen hiertoe duidelijke 
instructies krijgen. 

Gezondheidsmonitor 
De provincie had door GGD Fryslan reeds een nulmeting willen laten uitvoeren, maar door 
capaciteitsproblemen o.a. i.v.m. COVID-19 is dit niet mogelijk. 1 oktober is een webinar over 
gezondheidsmonitoring van windturbines op land waarin kennis wordt uitgewisseld. 
Mogelijk kan in dat kader NHH als pilot project fungeren. 

XX: 22 okt komt gedeputeerde Poepjes naar Cornwerd voor een informele bijeenkomt om te 
vernemen wat er in het dorp speelt rondom de komst van het park NHH. 

XX: nu is alleen Cornwerd uitgenodigd, Wons en Zurich zitten net zover van het park en 
moeten hierbij ook worden uitgenodigd. XX neemt dat mee. 
 
Rondvraag 
XX: eindverklaring NCP komt eraan. Door Hou Friesland mooi is ter discussie gesteld of 
Vattenfall zich aan de OESO-richtlijnen houdt. NCP concludeert dat er in de planfase sprake 
is van onduidelijkheid over de rol van Vattenfall en dat Vattenfall deze rol te weinig 
eigenstandig zou oppakken. Tijdens de bouwfase is dit niet aan de orde. Vattenfall kan zich 
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voorstellen dat deze rol tijdens MER/vergunning en ruimtelijke ordeningsprocessen wellicht 
minder duidelijk is en zal daar mee aan de slag gaan. Eindverklaring zal binnenkort worden 
gepubliceerd. 
 
XX: Mede namens XX wordt het punt ingebracht dat de provincie kleine windmolens tot 15 
meter toestaat en dat er nu (als test) een aan de rand van het dorp staat. Er is nog geen 
beleid voor, maar men vraagt zich of dit in het kader van juist het opruimen van 16 kleine 
turbines en plaatsen van 9 grote zoals dit bij NHH het geval is, het wel wenselijk is dat hier 
nu weer kleine turbines worden toegestaan. Gemeente is ook op de hoogte van deze zorg. 
XX geeft aan dat dit een goed punt is om met de gedeputeerde te bespreken als zij in het 
gebied is 22 okt. 
 
Volgende vergadering 
Maandag 16 november 2020 om 19:30, waarschijnlijk via Teams. (Verzet naar 15 december).  
 
 


