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Verslag online informatiebijeenkomst  
Windpark Nij Hiddum-Houw op 3 maart 2021 
 
Algemeen 

• Welkom door Sjoerd 
• Uitleg door Charlotte over spelregels bijeenkomst 
• Willem vertelt over de uitvoering van het project 
• Frank vertelt over de bouw van de windturbines 
• Willem en Sjoerd vertellen over werkzaamheden Liander 
• Afsluiting door Willem 

 
Vragen + antwoorden 
 
Vraag: Waar worden de onderdelen van de windturbines opgeslagen? 
Antwoord Willem: De onderdelen worden aangevoerd als ze nodig zijn. Alles wordt op locatie 
geïnstalleerd. Eerst de toren, dan de gondel en dan de bladen. De opbouw van de torens 
verloopt parallel. 
 
Vraag: Welke windturbines worden het eerst gebouwd? 
Antwoord Willem:  
1. molens 1,2,5 (GH) 
2. molens 3,4,6,7 (VF) 
3. molens 8,9 (GH) 

Vraag: Waar gaan de oude windturbines naar toe? 
Antwoord Willem: onder andere naar Ierland.  
 
Vraag: Waar moet ik zijn als er schade ontstaat aan mijn boerderij door de 
werkzaamheden voor het windpark? 
Antwoord Frank: Er is een nulmeting gedaan voor de start van de werkzaamheden door een 
onafhankelijk civieltechnisch bureau. Als men klachten heeft, dan kan men terecht bij mij. Ik 
ben het centrale aanspreekpunt voor vragen en klachten.  
 
Hoe groot is de cirkel van de nulmeting? 
Antwoord Jeroen: Om dit te bepalen heeft een deskundig bureau ons daarin geadviseerd, 
waarbij effecten van trillingen door heiwerk en transporten zijn beschouwd. In geval van 
heiwerk geldt een mogelijk schade-effect tot een straal van maximaal 60 meter voor 
ongefundeerde woningen in slechte staat. In geval van transporten geldt een mogelijk 
schade-effect tot een straal van enkele tientallen meters bij wegen in slechte staat. 
 
Ondanks de kleine kans op schade is besloten een gebied tot 150 meter buiten de buitenste 
lokale transportwegen (Gooyumerlaan, Noorderlaan en Hayumerlaan) en alles daarbinnen 
aan te wijzen waarbinnen alle panden zijn onderzocht in het kader van de nul-, tussen- en 
eindmetingen. Het gaat in praktijk niet om een straal, maar een gebied waarbinnen alle 
bovengenoemde (kleine) stralen vallen. 
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Vraag: Wat als er toch schade is aan de woningen? Wie gaat dit betalen? Kan ik inzage 
krijgen in de polis? 
Antwoord Frank: We zijn verzekerd voor schade aan woningen. Ik zal navragen of we de 
polis extern mogen delen. Als men klachten heeft, dan kan men terecht bij mij. Ik ben het 
centrale aanspreekpunt voor vragen en klachten.  
 
Vraag: Er is onderzoek gedaan naar munitie in de bodem. Mag ik dit onderzoek inzien? 
Antwoord Frank: Bij de uitvoering van dit project hebben we er allemaal belang bij dat dit 
veilig gebeurd. Het onderzoek is dan ook nauwkeuring uitgevoerd door een onafhankelijke 
externe specialist. Ik weet niet of het onderzoek extern gedeeld mag worden. Dat zal ik 
navragen. 
 
Vraag: Aan wie wordt de stroom van het NHH windpark verkocht? 
Antwoord Willem: De stroom van de windmolens van VF gaat naar het centrale 
distributiesysteem van VF. We kunnen daarom niet precies aangeven waar de stroom 
uiteindelijk naartoe gaat. 
Antwoord Sjoerd: GH verkoopt de stroom aan Greenchoice die het als Nederlandse 
(wind)stroom op de (particuliere) markt brengt.  
 
Vraag: Wat is de stand van zaken met betrekking tot de radarinstallatie voor de 
verlichting van het windpark? 
Antwoord Sjoerd: GH en VF zijn in gesprek met de provincie en Windpark Fryslân over een 
gezamenlijke radarinstallatie. We wachten op goedkeuring van overheden zoals ILT. Na 
goedkeuring zullen we kijken wat er mogelijk is. Zodra we meer weten zullen we 
belanghebbenden hierover informeren. 
 
Vraag: Stel dat het over een aantal jaren wel mogelijk is. Wordt het dan alsnog 
geïnstalleerd? 
Antwoord Sjoerd: Dat is moeilijk te beantwoorden. We (GH) zullen dit samen met een andere 
partij moeten doen, anders is het financieel niet haalbaar. 
 
Vraag: Hoe zorgen jullie dat we tijdens de werkzaamheden altijd ons huis kunnen 
verlaten voor werk of bij calamiteiten? 
Antwoord Frank: We zorgen dat een woning altijd bereikbaar blijft. Het passeren is hierbij wel 
een aandachtspunt. Mochten er klachten zijn, neem dan gelijk contact op met mij. Dan zorg 
ik dat het wordt opgelost. 
 
Vraag: Wanneer hoor ik meer over de omwonendenvergoeding? 
Antwoord Judith: Volgende week is de vergadering met de OAR. Zij werken het plan voor de 
omwonendenvergoeding verder uit.  
 
Vraag: Waarom worden de windturbines verkocht? 
Antwoord Judith: We willen NHH mogelijk nadat de bouw is afgerond verkopen omdat we 
geld willen vrijmaken waarmee we nieuwe projecten kunnen ontwikkelen. Verkoop na 
afronding van de bouw is in onze ogen een geschikt moment omdat dan alle afspraken die 
met de omgeving zijn gemaakt zijn geïmplementeerd. Ook speelt mee dat we onze portfolio 
verder willen stroomlijnen. We denken efficiënter te kunnen werken door het aantal 
verschillende turbinemerken en molentypen te beperken.  
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Vraag: Blijven er 2 initiatiefnemers? 
Antwoord Judith: Het is nog niet duidelijk aan wie het park zal worden verkocht, mochten we 
tot verkoop besluiten. Bij aanvang van een verkoopproces benadert Vattenfall geschikte 
partijen die in aanmerking komen voor om het windpark eventueel over te nemen. In dit 
geval beschouwen we in eerste instantie nadrukkelijk de mogelijkheid dat een lokale partij 
het park overneemt. 
 
Vraag: Heeft de verkoop van de windturbines invloed op de aanschaf van de 
radarinstallatie? 
Antwoord Judith: Daar trekken we samen in op, maar elke betrokken partij neemt hierin zijn 
eigen beslissing. 
 
Vraag: Zijn er realistische visualisaties van het windpark? 
Antwoord Sjoerd: Ja, deze zijn gemaakt in de planfase. We zullen deze delen via de website. 
 
Vraag: Waarom is gekozen voor een tracé via de lokale wegen en niet voor de 
snelweg? 
Antwoord Sjoerd: De snelweg had onze voorkeur, maar we liepen tijdens de tracé studie vast 
bij de N31. Hier was geen ruimte meer beschikbaar. Daarom heeft Liander gekozen voor de 
aanleg van de kabel langs de lokale wegen. We hebben ook gekeken naar Bolsward. Maar 
dat zat vol. Herbaijum was onze enige optie. 
 
Vraag: Wordt glasvezel meegenomen bij het aanleggen van de kabel? 
Antwoord: Er wordt glasvezel aangelegd voor het windpark maar dit is niet voor extern 
gebruik. 
 
Vraag: Is er al informatie over het planschade offertetraject? 
Antwoord: In de omgevingsovereenkomst is opgenomen dat Vattenfall en Gooyum Houw BV 
een aanbod voor vergoeding van planschade doen aan woningeigenaren in de buurt van het 
windpark. Dit aanbod geldt voor eigenaren van woningen waar op basis van een 
onafhankelijke taxatie van meer dan 1% waardedaling sprake is. Voor deze onafhankelijke 
taxatie is Antea Group geselecteerd. 
  
In het eerste kwartaal van 2021 ontvangen deze woningeigenaren een brief van Vattenfall en 
Gooyum Houw BV. Daarin wordt uitgelegd hoe de taxatie in zijn werk gaat en hoe Vattenfall 
en Gooyum Houw BV uiteindelijk tot een aanbod komen. Ook wordt er een (digitale) 
informatiebijeenkomst georganiseerd, daarover volgt meer informatie in de brief. 
 
Vraag: Waarom duurt dit traject zo lang? 
Antwoord Judith: Er wordt in afstemming met de omgeving een plan gemaakt. Het kost tijd 
om dit te organiseren en een plan te maken. 
 
Vraag: Wie zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd? 
Antwoord Charlotte: De lezers van de nieuwsbrief. Ook is de uitnodiging gedeeld via de 
website en met de dorpsbelangen van Wons, Zurich en Cornwerd. 
 
Vraag: Zouden de volgende keer ook de andere betrokken dorpen uitgenodigd kunnen 
worden namelijk alle zeven dorpen Cornwerd, Kornwerderzand, Pingjum, Schraard, 
Witmarsum, Wons en Zurich. 
Antwoord Charlotte: Ja, dat zullen we overwegen. 
 


