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Notulen OAR, Teams meeting 
Teams meeting, 09-06-2021 
 
Agenda akkoord 
 
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
XX opent de vergadering en heet iedereen welkom, speciaal welkom voor de Gedeputeerde 
Provincie Fryslân en voor een nieuw OAR lid.  
Afmelding voor de vergadering van 3 leden.  
 
Agenda is akkoord. 
 
2. Verslag vorige bijeenkomst 
Geen opmerkingen over verslag vorige bijeenkomst. 
 
3. Stand van Zaken Nij Hiddum-Houw  
 
3a. Ervaring uitwisselen met de gedeputeerde. 
XX:  Introductie OAR, provincie heeft een goede betrokkenheid met de OAR middels 

vertegenwoordiger  
OAR stuurt op onderwerpen zoals slagschaduw, geluid, radar gestuurde navigatie 
verlichting  etc. en de gevolgen van de aanleg van het windpark verzachten middels 
omgevingsregelingen. 
OAR is kritisch, maar zakelijk en constructief  

XX:  geeft een eigen introductie met visie en waar de persoon voor staat.  
 
3b. Planning 
XX geeft kort overzicht: 
Alle fundaties zijn weg.  
Wk 23 start met aanleg interne betonwegen (heeft tot gevolg meer transport in het gebied) 
XX: heeft geen informatie gekregen over meer transport over de Gooyumerlaan. 
XX: Brief met informatie is 2 weken geleden verstuurd.  
Zomer 2021 - november 2021:  exportkabel naar Herbaijum 
Augustus 2021- december2021:  fundaties windturbines 
Oktober 2021- augustus 2022:  bouw windturbines. 
Q1 2021:     eerste stroomlevering aan het net.  
Indien omwonenden vragen of opmerkingen hebben kunnen zij contact opnemen met Frank 
Loonstra.  
 
3c. Navigatieverlichting update 
Navigatieverlichting aangestuurd door de radar zal tot gevolg hebben dat de verlichting 
alleen aangaat indien noodzakelijk vanwege vliegverkeer.  
XX is een voorstander dat de navigatieverlichting aangestuurd door de radar er komt en 
geeft aan dat het onderzoek loopt en de verwachting is dat dit goed komt.  
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4. Omgevingsovereenkomst 
4a. Participatie  

• Reactie op notitie voor OAR-gebiedsfonds en financiële participatie, 24 mei 2021 
XX: Opmerkingen uit de reactie op notitie voor OAR gebiedsfonds en financiële 
participatie van 24 mei 2021 zijn ingevoegd in de Notitie Werkgroep financiële 
participatie en gebiedsfonds NHH, dd 05/06/’21 

 
• Notitie Werkgroep financiële participatie en gebiedsfonds NHH, d.d. 05/06/’21 

Werkgroep gaat door volgens plan. 
XX: voorstel om minder cirkels voor afdracht te hanteren.  
XX: werkgroep wil eerst financieel overzicht voordat er een beslissing over de cirkels 
wordt genomen.  
XX: heeft geen fundamentele bezwaren om het eenvoudiger te maken alleen voor 
afdracht.  
XX: heeft respect voor de werkzaamheden van de werkgroep. 
XX: door omstandigheden duurt het werk van de werkgroep al een jaar langer dan 
gepland.  

 
Dorpsbelang Pingjum komt ook met een voordracht voor het gebiedsfonds. Nu zijn er 5 
bestuursleden om de akte te kunnen passeren.  
  

• Ingebracht voorstel van GHBV 
Niet besproken.  

 
4b. Gezondheidsmonitor. 
XX: Provinciale Staten heeft de behoefte om meerjarig de gezondheid te monitoren tgv van 
windturbines, niet alleen op het Nij Hiddum Houw project.  
Zijn 4 bijeenkomsten geweest, 2 fysieke bijeenkomsten en 2 online bijeenkomsten.   
Financiering van de Gezondheidsmonitor is voor rekening van de Provincie.  
Iedereen die zich betrokken voelt bij de windturbine moet de mogelijkheid hebben om mee 
te doen aan de Gezondheidsmonitor.   
Het gaat waarschijnlijk lukken om voordat de turbine zijn geplaatst in de dorpen in de 
omgeving een nulmeting te doen.   
XX: Gezondheidsmonitor is niet alleen cijfers, maar ze kijken ook naar gevoelens van de 
participanten.  
XX: Gezondheidsmonitor is geen onderdeel van het takenpakket van de werkgroep. 
 
Voor de burenregeling zal er een afspraak gemaakt worden met de initiatiefnemers en twee 
leden van de OAR. Dit onderwerp komt terug op de agenda van de volgende OAR.  
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5. Volgende vergadering 
Woensdag 14 juli 19:30 – 20:30  
 

6. Rondvraag  
Tijdens de rondvraag is een discussie ontstaan over de 3,02% participatie voor de omgeving 
van het GHBV deel.  
Om uit de impasse te komen zal er een bijeenkomst gepland worden tussen GHBV, de 
werkgroep en twee OAR leden. 
 
7. Sluiting  
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit om 20:41 uur de vergadering  
 


