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Werkgroep Financiële Participatie en Gebiedsfonds Windpark NHH 

Verslag vergadering 3 september 2020 

 

Aanwezig (in Dorpshuis Pingjum): (Noordenwind), (Dorpsbelang Cornwerd), (Dorpsbelang 

Pingjum) voorzitter werkgroep, (Plaatselijk Belang Zurich), (Dorpsbelang Wons), (Dorpsbelang 

Witmarsum), (Dorpsbelang Schraard). 

Afwezig (m.k.): 

 

 

1. Opening, Mededelingen en Vaststelling Agenda 

De voorzitter opent de vergadering en vraagt of een ieder in goede gezondheid verkeert. Dit is 

het geval. De telefoonnummers van de aanwezigen worden op verzoek van Dorpshuis Pingjum 

geregistreerd in verband met eventueel benodigde traceerbaarheid.  

 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Er is nog wel een vraag met betrekking tot het watervalprincipe. Er wordt bevestigd dat dit is 

gecontroleerd en in de stukken is opgenomen.  

 

X heeft laten weten niet meer actief te zijn binnen Dorpsbelang Schraard en daarmee niet 

langer deel te nemen aan de werkgroep. Hij heeft laten weten goede herinneringen te hebben 

aan het constructieve werk van de werkgroep. Dorpsbelang Schraard blijft vertegenwoordigd in 

de werkgroep. 

 

Kornwerderzand heeft een nieuw bestuur (voorzitter en secretaris) welke inmiddels zijn 

uitgenodigd voor de werkgroep. 

 

2. Verslag 4 juni 2020 

De voorzitter excuseert zich dat het verslag niet al eerder was rondgestuurd. Het verslag zat 

nu gelukkig wel bij de vergaderstukken. Opgemerkt wordt bij punt 6 op dat het aanbieden van 

€500.000,- aan obligaties t.b.v. de gevraagde faciliteiten een van de aanwezigen nieuw was. Er 

zijn geen op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van het concept verslag. Het verslag wordt 

vastgesteld. 

 

3. Terugkoppeling uit OAR 15 juni 2020 

De stukken die de werkgroep heeft ingebracht zijn goed ontvangen waarvoor door de OAR 

dank en waardering is uitgesproken. Dit geld ook voor de hardheidsclausule welke is toegelicht 

en akkoord bevonden. Met betrekking tot het gebiedsfonds werd door de OAR de opmerking 

gemaakt of negen bestuursleden niet (te) veel is. Aan de OAR is toegezegd dat de werkgroep 

nog nader gaat bekijken of zeven wellicht beter is (aktie). Vanuit de provincie kwam het 

verzoek om de voortgang van de werkgroep terug te koppelen aan Y. De voorzitter geeft aan 

dat zij inmiddels betrokkende uitvoerig inhoudelijk heeft geïnformeerd.   

 

4. Gebiedsfonds  

Naar aanleiding van de opmerking en toezegging in de OAR aangaande herbezinning op het 

maximum aantal bestuursleden bespreekt de werkgroep de samenstelling van het bestuur van 

het gebiedsfonds. Een totaal van negen wordt door een ieder ruim gevonden. De werkgroep 

besluit tot aanpassing van omvang van het bestuur naar minimaal drie en maximaal zeven 

leden waarmee de suggestie van de OAR wordt gevolgd. Aangezien Kimswerd en Arum eerder 

wel zijn genoemd maar niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het 

gebiedsfonds en zich tevens aan de rand van het 6 kilometer gebied bevinden wordt de 

mogelijkheid tot voordracht beperkt tot de zeven dorpen Cornwerd, Kornwerderzand, Pingjum, 

Schraard, Witmarsum, Wons en Zurich. Doelstelling is om de Stichting Gebiedsfonds per 1 

december 2020 op te richten.   

 

5. Brief aan Dorpsbelangen 

De zeven dorpsbelangen zullen door de werkgroep worden aangeschreven met betrekking tot 

de voordracht van een bestuurslid voor het oprichtingsbestuur van het gebiedsfonds. De 
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voorzitter maakt een concept wat via de email binnen de werkgroep wordt gedeeld voor op- en 

aanmerkingen, aanvullingen, etc. Het verzoek aan de leden van de werkgroep is om hier 

binnen een week terugkoppeling op te geven (actie). Ondertekening door voorzitter OAR. 

 

6. Voortgang Vattenfall 

Noordenwind licht de voortgang toe. Inmiddels is er duidelijkheid over de netaansluiting van 

Liander en bevindt het aanbestedingstraject voor de turbines zich in de finale fase. Zodra dit 

definitief is kan een update van de businesscase / rekenmodel worden gemaakt. De planning is 

dat in oktober-november zand wordt opgebracht voor de kraan opstelplaatsen. Vattenfall is 

voornemens om in november de definitieve investeringsbeslissing te nemen en in maart 2021 

te starten met de bouw. 

 

7. Voortgang Gooyum Houw 

Afhankelijk van het vermogen van de gekozen turbine ontstaat mogelijk resterende 

participatieruimte in het Gooyum Houw deel van het windpark. Inmiddels lijkt het erop dat dit 

een reële situatie wordt. Noordenwind licht de hiervoor opgestelde notitie nader toe. De 

werkgroep bespreekt de verschillende wensen en mogelijkheden. Uit de notitie en bespreking 

daarover komen op hoofdlijnen de volgende varianten naar voren: 

 

a. aandelen P uitgeven aan de omgeving.  

b. aandelen P uitgegeven aan een derde partij die een winstafhankelijk bedrag per jaar 

afdraagt  

c. aandelen P uitgeven aan/via bestaande aandeelhouder(s) die een winstafhankelijk bedrag 

per jaar afdraagt/afdragen  

d. geen uitgifte aandelen P, Gooyum Houw BV draagt een winstafhankelijk bedrag per jaar af  

  

M.b.t. tot optie a. wordt opgemerkt dat dit gezien de vermoedelijk beperkte omvang een dure 

variant is met de vraag of er dan nog wel iets van rendement over blijft. Bij optie b. en c. 

wordt opgemerkt dat een derde partij of bestaande aandeelhouder naar alle waarschijnlijkheid 

hier een vergoeding voor in rekening zal brengen cq. een inhouding zal doen op de afdracht. 

Ten aanzien van optie d. wordt opgemerkt dat deze variant waarschijnlijk de laagste kosten en 

complexiteit heeft. Gooyum Houw heeft in een recent gesprek met de adviseurs laten weten 

deze variant de voorkeur te geven. 

 

Gevraagd wordt nog of het gebiedsfonds ook aandeelhouder P zou kunnen zijn zodat de winst 

op deze aandelen rechtstreeks ten goede komt aan het gebiedsfonds. Noordenwind geeft aan 

dat dit in principe zou kunnen, echter dat dit voor het fonds ook risico’s met zich meebrengt en 

dat houden van aandelen buiten de statutaire doelstelling van het fonds ligt. 

 

Afgesproken wordt dat bij een aantal partijen zal worden nagegaan of, en zo ja tegen welke 

kosten/inhouding, zij de aandelen P willen aanhouden en het rendement op de aandelen uit 

willen keren (actie).  

 

Voor wat betreft de bestemming van de afdracht worden een aantal varianten besproken. 

Zo zou de afdracht kunnen worden aangewend voor het gebiedsfonds en/of ter dekking van de 

kosten voor de (obligatie) regeling Vattenfall waardoor het rendement op de obligaties (iets) 

zou kunnen toenemen.   

 

8. Voortgang Verkenning derde Partij 

Het betreft hier een partij die de bouwlening wil/kan verstrekken in het Vattenfall deel van het 

windpark en die de back-up functie voor de obligatieregeling op zich kan nemen. Op dit 

moment is hier geen nieuws over te melden.  

 

9. Voortgang Kandidaat Dienstverleners Uitgifte/Beheer Obligaties 

De uitvraag in de markt is gedaan en begin juni in de werkgroep gedeeld. Potentiële 

dienstverleners denken vanuit hun expertise en ervaring goed mee over uitvoering van de 

regeling. We zien best een aantal verschillende tussen de verschillende partijen waaronder ook 

op prijs. De kosten lijken lager uit te vallen dan verwacht. Het ziet er naar uit dat de uitgifte in 
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meerdere ringen wel zal leiden tot extra kosten, al betreft het geen verviervoudiging. 

Afgesproken wordt dat deze extra kosten nader worden gekwantificeerd (actie).  

 

Vattenfall is (als uitgevende instelling) betrokken in de uitvraag. Er is gevraagd om partijen 

aan te dragen en ook of er partijen zijn die zich op voorhand niet kwalificeren. 

 

Gevraagd wordt naar de gedachte achter de uitgifte in ringen. Dit is in de 

omgevingsovereenkomst afgesproken met als uitgangspunt dat hoe dichter de participant bij 

het windpark is gesitueerd, hoe hoger zijn/haar rendement.  

 

10. Rondvraag 

De voorzitter geeft aan dat de volgende OAR gepland is op 28 september ’20. De voorzitter 

heeft de voorzitter van de OAR gevraagd of de bijeenkomst wel/niet door gaat. Dit zal worden 

overwogen en aan betrokken worden gevraagd. 

 

De volgende vergadering van de werkgroep wordt verplaatst van 1 oktober naar 5 oktober. 

 

Er wordt opgemerkt dat het geluid in de vergaderruimte (gymzaal) storend is voor het overleg. 

Voor het volgend overleg zal hier rekening mee worden gehouden (andere ruimte, 

uitschakelen,…). 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan allen voor de aanwezigheid en 

inbreng. 


