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Notulen OAR, Teams meeting 
Teams meeting, 14-07-2021 
 
 
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
XX opent de vergadering en heet iedereen welkom,  
Afmelding voor de vergadering van 1 lid.  
 
Agenda is akkoord. XX mist de burenregeling op de agenda, afgesproken wordt dat de 
Burenregeling voortaan permanent als item op de agenda komt te staan.  
Burenregeling zal prominent tijdens de volgende vergadering besproken worden.  
 
2. Verslag vorige bijeenkomst 
Aanpassingen: 
3b. Planning, Eerste stroomlevering aan het net moet zijn Q1 2022 
4a. Participatie, ingebracht voorstel GHBV is ter sprake gekomen tijdens de rondvraag.  
6. Rondvraag aangepast mbt het ingebracht voorstel van GHBV: tijdens de rondvraag 
ontstaat er ruis, waarbij de gedeputeerde aanbiedt om te helpen de lucht te klaren.  
Er wordt een besluitenlijst gemaakt na iedere OAR bijeenkomst die, na goedkeuring, op de 
website wordt gepubliceerd.  
 
3. Ingebrachte stukken 
3.a Memo van XX, is ter kennisname aangenomen en zal in de vergadering van 26 augustus 
verder besproken worden wanneer XX zelf ook weer aanwezig is.  
 
3. Stand van Zaken Nij Hiddum-Houw  
3a. Planning 
XX geeft kort overzicht: 

• Interne betonwegen zijn bijna klaar  
• Zomer 2021- november 2021:  exportkabel naar Herbaijum door Liander 

juli 2021- december2021:   fundaties windturbines 
Oktober 2021- augustus 2022:  bouw windturbines. 

• Q1 2022:     eerste stroomlevering aan het net.  
Indien omwonenden vragen of opmerkingen hebben kunnen zij contact opnemen met Frank 
Loonstra.  
 
3b. Planschade  
12 juli is er een tussenbericht planschadeonderzoek Windpark Nij Hiddum Houw gestuurd 
naar de woningen die meegenomen zijn in het onderzoek naar de planschade. 
Medio augustus, zal er een brief rondgestuurd worden met een rapport over de uitkomsten 
van de onafhankelijke taxatie. 
2 september wordt er een inloopmiddag en -avond georganiseerd waar mensen, die het 
rapport over de uitkomsten van de onafhankelijke taxatie hebben ontvangen, zich voor 
kunnen inschrijven. Inloop zal op afspraak zijn, om grote groepen mensen te voorkomen.  
Verwachting is dat er discussie rondom dit onderwerp zal volgen.  
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4. Mondelinge update Werkgroep.  
Werkgroep heeft 3 stukken aangeleverd voor de nieuwsbrief/website: 
• Oprichtingsbestuur gebiedsfonds,  

Dorpsbelangen van vier van de vijf dorpen uit de directe omgeving van het windpark 
hebben een kandidaat voor het oprichtingsbestuur voorgedragen: Kornwerderzand, 
Pingjum, Wons en Zurich. Witmarsum heeft nog niet gereageerd.   
Begin juli zou de oprichtingsakte bij de notaris passeren Hierbij bracht de Notaris op het 
laatste moment met nieuwe wijzigingsvoorstellen in, waardoor er niet getekend kon 
worden. Er is afgesproken dat de door de notaris voorgestelde wijzigingen besproken 
worden binnen de werkgroep: 
- Werkgroep moet opnieuw bevestigen of de concept statuten zich goed verhouden 

tot de OO.  
- Werkgroep beraadt zich opnieuw over het onafhankelijk voorzitterschap voor het 

bestuur.  
- Beperking van herbenoembaarheid van bestuursleden.  

• Er is een mondelinge overeenkomst met GHBV over de 3,02% participatie ruimte. GHBV 
meldt dit nog schriftelijk aan de werkgroep. Voor de participatie ruimte kunnen non-
profit instellingen uit de regio voor in aanmerking komen. 

• De aankondiging van Vattenfall om haar deel (4 turbines) te gaan verkopen, heeft ervoor 
gezorgd dat de er eerst duidelijkheid over de nieuwe eigenaar moet komen voordat er 
meer duidelijkheid kan worden geven over de 25% financiële participatie voor de 
omgeving. Achter de schermen worden er door de werkgroep wel modellen uitgewerkt.  

 
5. Communicatie. 

Omgeving heeft behoefte aan informatie over de onderwerpen die in de OO tussen de 
initiatiefnemers en de OAR zijn afgesproken. Ook als er niet in detail informatie kan 
worden gegeven dient er in de nieuwsbrief en op de website een update geven worden 
zonder in detail te treden. 
XX heeft voorgesteld dat de OAR een onafhankelijke secretatis aanstelt. Dit voorstel zal 
op de vergadering van 26 augustus geagendeerd worden.  
 
XX informeerde de vergadering dat de komende twee weken een update van de 
gezondheidsmonitor zal komen.  

 
6. Volgende vergadering 

Woensdag 26 augustus. Let op: deze vergadering begint om 19:00 en eindigt om 20:00.    
 
 

7. Rondvraag: 
XX heeft het verzoek aan de initiatiefnemers gedaan dat Liander zo snel mogelijk de 
kabelgleuf weer dicht maakt. Initiatiefnemers hebben aangegeven geen beslissingen te 
kunnen nemen over de werkzaamheden van Liander. XX wordt geadviseerd zelf even 
met Liander contact op te nemen.  
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XX krijgt veel vragen over de burenregeling en stelt voor een brief rond te sturen naar de 
mensen die in aanmerking komen. De burenregeling staat geagendeerd voor de 
vergadering van 26 augustus.  

 
8. Sluiting  
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit om 20:30 uur de vergadering  
 


