Werkgroep Financiële Participatie en Gebiedsfonds Windpark NHH
Verslag Vergadering 3 juni 2021
Aanwezig (in Kerk Zurich): adviseurs Noordenwind, voorzitter werkgroep, Plaatselijk Belang
Zurich, Dorpsbelang Wons, Dorpsbelang Cornwerd, Dorpsbelang Pingjum, Dorpsbelang
Kornwerderzand.
Afwezig (m.k.): Dorpsbelang Witmarsum, Dorpsbelang Schraard

1. Opening, Vaststelling Agenda, Mededelingen
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. Van een aantal werkgroepsleden is een
bericht van verhindering ontvangen. De afgevaardigden van Dorpsbelang Witmarsum hebben
laten weten wel graag de stukken te ontvangen, maar momenteel geen meerwaarde voor
Witmarsum te zien om bij de werkgroepsvergaderingen aanwezig te zijn. De afgevaardigde uit
Schraard meldde onlangs afgetreden te zijn als bestuurslid van Dorpsbelang Schraard
(maximale zittingstermijn). Bezien wordt hoe DB Schraard in de werkgroep kan deelnemen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn verder geen mededelingen.
2. Verslag Vergadering 6 april 2021
Het verslag wordt doorgenomen en vastgesteld met correctie van een typefout. De voorzitter
zal deze anonimiseren en doorgeleiden ten behoeve van plaatsing op de website (en dus niet
voor de agenda van de OAR, zoals is gecommuniceerd met Willem van Dongen (Vattenfall).
3. Bespreking uitkomst en vervolgtraject voorstellen aan OAR d.d. 12 mei 2021
De werkgroep heeft een aantal voorstellen ingebracht waarop instemming van de OAR is
gevraagd. Op verzoek is Rob Rietveld (adviseur van de OAR die niet bij de OAR vergadering
aanwezig kon zijn) nog naar feedback gevraagd. Rob heeft op 24 mei zijn reactie op de notitie
gegeven (bijgevoegd). Rob steunt de voorstellen van de werkgroep cq. geeft groen licht. In de
meegezonden notitie is alles bij elkaar gebracht. De werkgroep loopt het per punt door.
Samenvattend:
•
volgend op boekenonderzoek Vattenfall en verwacht rendement, alternatieven voor
financiële participatie verkennen. Rietveld is het eens met de conclusie, OAR heeft geen
bezwaren. De werkgroep benadrukt dat het goed is om hier vaart mee te maken mede
gezien herhaalde verzoeken uit de omgeving om te kunnen investeren. Scenario’s
worden uitgewerkt voor invulling van de 25% participatie (ook bij eventuele verkoop na
tender) en anderzijds meegenomen in verkenning rond verkoop Vattenfall deel van het
windpark.
•
aanvaarden van het Vattenfall aanbod inzake de bouwlening. Rietveld is het eens met
de conclusie, OAR heeft geen bezwaren. Dit zal in overleg met Vattenfall worden
geformaliseerd.
•
afronden voorbereiding en oprichting Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum Houw.
De OAR heeft groen licht gegeven voor de oprichting waarmee Rietveld het eens is.
De werkgroep heeft inmiddels een viertal voordrachten voor het bestuur van de
Stichting van de diverse dorpsbelangen ontvangen, te weten: Kornwerderzand, Zurich,
Wons en Witmrsum. Uit Pingjum wordt ook nog een voordracht verwacht. De
werkgroep bespreekt dat er nog een onafhankelijk voorzitter zal moeten worden
aangetrokken en staat stil bij een gewenst profiel. Afgesproken wordt om tussen nu en
de volgende vergadering van de werkgroep na te denken over mogelijke kandidaten en
tevens Rob Rietveld te vragen naar suggesties. De oprichting wordt door de adviseurs
van Noordenwind bij de notaris in gang gezet. Het oprichtingsbestuur zou alvast kennis
met elkaar kunnen maken.
•
akkoord met het verdisconteren van de afdracht aan gebiedsfonds i.r.t. looptijd
financiële participatie. OAR heeft geen bezwaar en Rietveld kan zich er in vinden.
De voorzitter benadrukt het belang van communicatie in deze.
•
akkoord met benadering om vanwege uitvoeringskosten en communicatie het aantal
categorieën voor afdracht aan het gebiedsfond te reduceren en bij aanbieders het
kosteneffect (2 of 3 in plaats van 4 categorieën) verkennen.
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Na enige discussie is de OAR akkoord met het vragen aan aanbieders wat de financiële
consequenties zijn. Wat Rob Rietveld betreft zou het aantal categorieën voor de
afdracht terug kunnen naar twee categorieën met aangepaste percentages. De
werkgroep benadrukt dat er nog niet is besloten tot twee of drie categorieën. Inzicht in
het kosteneffect is hierin nodig. Tevens wordt er voor gepleit e.e.a. niet te ingewikkeld
te maken. Kern is dat participanten met een grotere afstand tot het windpark een
hogere afdracht aan het gebiedsfonds doen (en daarmee zelf een lager rendement
krijgen) dan participanten dichterbij het windpark. Afdrachtspercentages te zijner tijd
eventueel opnieuw bezien. Opgemerkt wordt nog dat in een notitie aan de OAR
nogmaals kan worden aangegeven welke personen en non profit organisaties kunnen
participeren.
resterende (3,02%) participatieruimte in Gooyum Houw BV beschikbaar stellen aan
non-profit organisaties in de omgeving, peilen van de belangstelling hiervoor via de
dorpsbelangen.
In de OAR enige aarzeling, behoefte aan de visie van Rietveld, geen bezwaar tegen
peilen van de belangstelling. Rietveld steunt de benaderingswijze en is benieuwd naar
de uitkomsten van de peiling. De werkgroep gaat via de dorpsbelangen de
belangstelling van non-profit organisaties in de omgeving peilen. Bij de stukken van de
vergadering is een conceptbrief voor de dorpsbelangen gevoegd. Feedback hierop
graag uiterlijk de volgende dag aan de voorzitter. Als reactietermijn wordt 15 juli
gehanteerd.
Verfijning van de systematiek afdracht naar gebiedsfonds bij verschil in rendement en
vertaling afdracht naar gebiedsfonds bij fluctuerend rendement.
De OAR staat open voor verfijning en was benieuwd naar de mening van Rietveld.
Rietveld vindt de voorgestelde (percentuele) methodiek beter om te hanteren. Er wordt
afgesproken dart de voorzitter e.e.a. omrekent.

4. Voortgang Boekenonderzoek Gooyum Houw BV
Er is inmiddels een afspraak gemaakt (volgende week) met Gooyum Houw BV voor het
uitvoeren van het boekenonderzoek.
5. Voortgang Verkenning Samenwerking GHBV aangaande mogelijke verkoop Vattenfall
De voortgang van de verkenning wordt besproken. Er wordt benadrukt dat de afspraken uit de
Omgevings Overeenkomst basis zijn en uit een verkenning eventueel aanvullende
mogelijkheden moeten blijken. Het proces en gesprekken tot dusverre worden toegelicht
evenals de hoofdlijnen (werking) van mogelijke constructies/structurering. De voorlopige
conclusie is dat er onvoldoende basis is voor gezamenlijke aankoop (GHBV en omgeving) en
dat hiervoor een derde (overheids) partij nodig zal zijn. De provincie Fryslân is inmiddels door
de adviseurs van de werkgroep en initiatiefnemer Gooyum Houw BV in een overleg op 31 mei
jl. gevraagd of zij iets kan betekenen. Het verzoek zal intern door provincie worden besproken.
Daarbij is aangegeven dat bij eventuele aankoop door provincie er sprake dient te zijn van een
publieke taak. Naast de provincie hebben eerder ook andere overheidsorganen belangstelling
getoond. De werkgroep acht het van belang om ook e.e.a. met desbetreffende overheden te
verkennen.
6. Afspraken over communicatie
Besproken wordt dat communicatie naar de omgeving van belang is, echter pas kan
plaatsvinden zodra een en ander duidelijk/concreter is. Helaas zijn we zover nog niet.
7. Rondvraag en Sluiting
Er zijn geen vragen waarop de voorzitter de vergadering sluit onder vermelding van de
volgende vergadering op 1 juli a.s. Dorpshuis Wons staat ter beschikking.

2

