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Notulen OAR, Teams meeting 
Fysieke & Teams meeting, 26-08-2021 
 
 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
XX opent de vergadering en heet iedereen welkom,  
Afmelding voor de vergadering van 3 leden.  

 
Agenda is akkoord.  

 
2. Verslag vorige bijeenkomst 

Aanpassingen: 
 

3. Ingekomen stukken  
• Memo XX ter kennisname voor OAR vergadering 21/07/21, ter bespreking 

OAR vergadering 26/08/21 
• Memo XX 
• Notitie voor OAR NHH 26 augustus 2021, van werkgroep financiële 

participatie en gebiedsfonds NHH 
• Planschade risicoanalyse Windpark Nij Hiddum Houw 

 
4. Burenregeling 

Komt op de agenda voor de volgende OAR vergadering en zal dan besproken worden.  
 

5. 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 is er een brief rondgestuurd met een rapport over de uitkomsten 
van de onafhankelijke taxatie en een voorstel aan de betrokken bewoners. 
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.  
Op het tijdstip van de vergadering hebben 5 huishoudens het aanbod geaccepteerd 
en hebben 7 huishoudens zich ingeschreven voor de inloopmiddag/avond. 

 
6. Toelichting op Notitie voor OAR NHH 26 augustus 2021 van werkgroep financiële 

participatie en gebiedsfonds NHH 
XX geeft een toelichting op Notitie voor OAR NHH 26 augustus 2021 van werkgroep 
financiële participatie en gebiedsfonds NHH: 

 
Na de toelichting wordt aan de OAR gevraagd of zij zich kunnen vinden in het 
voorstel. Een meerderheid van de OAR leden kan zich hierin vinden.  

 



 
 
 
 

 

 

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief 
www.nijhiddumhouw.nl 

Confidentiality: C2 - Internal 

7. Memo XX ter kennisname voor OAR vergadering 21/07/21, ter bespreking OAR 
vergadering 26/08/21 
Voorstel in de memo is om de werkgroep financiële participatie en gebiedsfonds 
NHH een ruimer mandaat te geven, waar de werkgroep financiële participatie en 
gebiedsfonds NHH betrokken wordt bij de verkoop van het Vattenfall aandeel in het 
project en als volwaardige partner aan tafel kan zitten.   
De werkgroep financiële participatie en gebiedsfonds NHH geeft aan geen behoefte 
te hebben aan meer mandaat. 
XX geeft aan dat de ruimte om te participeren 25% van het eigen vermogen is.  

 
8. Communicatie 

Website is verbeterd. OAR vergadernotulen worden op de website geplaatst nadat ze 
zijn goedgekeurd in de daaropvolgende vergadering. Dit is een relatief lange periode 
voordat mensen kennis kunnen nemen van wat er in de OAR besproken/besloten is. 
Om deze tijd te verkorten wordt er nu kort na de vergadering een besluitenlijst op de 
website geplaatst.  
 

9. Aanstellen onafhankelijke secretaris voor de OAR 
Provincie gaat met de Gemeente overleggen m.b.t. de onafhankelijk secretaris.  
Ook dient er een takenpakket opgesteld te worden.  

 
10. Volgende vergadering 

Donderdag 27 oktober.  
Let op: deze vergadering begint om 19:00 uur en eindigt om 20:00 uur.    

 
11. Rondvraag 

XX geeft aan dat de werkgroep financiële participatie en gebiedsfonds NHH bezig is 
met het wijzigen van de statuten. Voorstel is om een onafhankelijk voorzitter te 
benoemen van buiten het gebied, die is ingeschreven bij de KvK. 
6 Dorpsbelangen hebben bestuursleden afgevaardigd en 1 dorp heeft daartoe een 
toezegging gedaan.  
Voorstel dat naar de notaris gaat is voor een totaal van 8 bestuursleden.  

 
12. Sluiting  

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit om 20:07 uur de vergadering.  
 


