Werkgroep Financiële Participatie en Gebiedsfonds Windpark NHH
Verslag Vergadering 13 januari 2022
Aanwezig (in Dorpshuis Wons): Dorpsbelang Wons, Plaatselijk Belang Zurich,
Dorpsbelang Pingjum, Dorpsbelang Kornwerderzand, Dorpsbelang Cornwerd, voorzitter
werkgroep, adviseurs Noordenwind.
Het eerste (half) uur: wethouder Gemeente SWF en ambtenaar Wetterskip
Afwezig (m.k.): geen.
1. Opening, Vaststelling Agenda en Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom aan wethouder gemeente
Súdwest-Fryslân en X Wetterskip Fryslân. Er is geen agenda rond gestuurd en er zijn
geen mededelingen. Er is wel een (concept) verslag van de vorige vergadering, dat later
besproken zal worden. Daaruit blijkt dat de werkgroep is bijgepraat, mede aan de hand
van een notitie, over de wensen van de overheden om andere accenten te plaatsen t.o.v.
de Omgevingsovereenkomst.
2. Voortgang Overname Vattenfall deel Windpark
De voorzitter geeft na een korte inleiding het woord aan de wethouder die een half uur
aanwezig kan zijn. Wethouder benoemt desgevraagd dat de gemeente de
omgevingsovereenkomst zal respecteren, maar dat liever, in samenspraak met de
werkgroep en de OAR, tot een wat andere uitwerking te komen. Ook dat er beperkt tijd is
voor het proces gezien de deadline van Vattenfall en gewenste besluitvorming voor de
aankomende verkiezingen. Een en ander betekent dat de gemeente begin maart een
definitief besluit zal nemen.
Vanuit de werkgroep wordt aan de wethouder gevraagd hoe het zoveel mogelijk mensen
laten meedoen (zonder beurs, smalle beurs, dikke beurs) door om niet participaties weg
te geven, zich verhoudt tot de bedoelde financiële participatie, waar in de OO expliciet
investeren wordt genoemd. Daarbij wordt ook aangegeven dat er voor compensatie van
lasten bewust gekozen is voor de buren- en dorpenregeling en is afgesproken dat er
minimaal 25% financieel kan worden geparticipeerd/geïnvesteerd. De vraag wordt
gesteld waarom de gemeente toch anders met de omgevingsovereenkomst wil omgaan,
terwijl met de overeenkomst hetgeen de omgeving wil al klaar is. Ook wordt benoemd
dat er al twee jaar is gewerkt aan inrichting van de financiële participatie (met Vattenfall)
en nu onder tijdsdruk binnen een maand het roer om moet. De wethouder toont begrip
en waardering voor de werkgroep en herhaald dat de gemeente de
omgevingsovereenkomst, net als alle andere overeenkomsten m.b.t. het windpark, zal
respecteren. Hij benoemt dat het voor de gemeente van belang is dat er binnen de
kaders van de overheid, het advies van het BurgerForum en rendementseisen van de
gemeente moet worden gezocht naar een evenwichtige balans. Tevens wordt benoemd
dat volgend op het werk en advies van de werkgroep er een positief geluid van de OAR
nodig is voor de gemeenteraad. Vanuit de werkgroep wordt aangegeven dat er
bereidheid is om scenario’s te onderzoeken waarbij wordt opgemerkt dat dit niet
betekent dat positieve besluitvorming in de OAR daarmee een gelopen race is. De
wethouder geeft aan dat het wellicht een mogelijkheid is om tot een intentieverklaring te
komen met daarin de contouren van de regeling, die eventueel daarna tot in meer detail
zou kunnen worden uitgewerkt.
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De voorzitter dankt de wethouder voor de genomen moeite aanwezig te zijn waarna dee
de vergadering verlaat. X geeft aan wat het belang van Wetterskip Fryslân is ten aanzien
van de potentiële aankoop en gaat met name in op de energiedoelstellingen van het
Wetterskip en benoemt dat de organisatie in 2025 energieneutraal wil zijn hetgeen
inhoud dat ze op jaarbasis zelf evenveel energie produceert als dat zij verbruikt.
Daarnaast geeft X aan dat ook voor het algemeen bestuur van het Wetterskip van belang
zal zijn wat de OAR vindt van de voorgenomen invulling van de omgevingsovereenkomst
binnen de kaders van de overheden.
Adviseur van Noordenwind geeft kort een samenvatting van de werkzaamheden die tot
dusver zijn verricht om te komen tot een model op basis waarvan een aantal scenario’s
kunnen worden doorgerekend. Hij benoemt de belangrijkste ‘knoppen’ waar in het model
aan gedraaid kan worden en geeft aan dat dit communicerende vaten zijn die invloed op
elkaar hebben. De door de werkgroep genoemde belangrijke aspecten zijn daar in
opgenomen, zoals bijvoorbeeld een significante bijdrage aan het inmiddels opgerichte
gebiedsfonds. Tevens duidt hij de samenloop van scenario’s met de buren- en
dorpenregeling. Ter verduidelijking wordt een schets met cirkels en regelingen op de
flipover getekend.
X laat weten nu ook echt weg te moeten wegens verplichtingen elders. De voorzitter
dankt hem voor de aanwezigheid.
Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet en gesproken over een aantal
verschillende scenario’s. Daarbij wordt ook aan de orde gesteld op welke wijze eventuele
latere detaillering, na besluitvorming binnen de overheden en na de verkiezingen met
mogelijk andere bestuurders, vooraf op een goede manier kan worden geborgd. Ook
wordt aangegeven dat het van belang is om de effecten van de regeling/scenario’s goed
in kaart te brengen, ook om negatieve/ongewenste effecten daarvan te kunnen
adresseren.
Met betrekking tot de scenario’s is het uitgangspunt van een vaste, significante bijdrage
(van indicatief € 60.000) aan het gebiedsfonds een goed vertrekpunt. Op welke wijze dit
bedrag tot stand komt (wel/niet afdracht rendementen participanten) valt nader te
bezien. Benoemd wordt nogmaals dat eventueel vrij te verkrijgen participaties te allen
tijde in het gebied moeten blijven. Dit pleit voor koppeling aan de woning.
In het kader van scenario’s wordt nog gediscussieerd over balans tussen omvang vrij te
verkrijgen participaties en participaties met inleg, (beperking van) aantal ringen, aantal
huishoudens. Het werkgroepslid dat het aantal woningen/huishoudens had uitgezocht
stuurt nog zijn gegevens toe. Verzoek is om bij de uit te werken scenario’s een plaatje te
maken.
3. Verslag Vergadering 6 januari 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter zal het geanonimiseerd
doorsturen.
4. Rondvraag en Sluiting
Er zijn geen vragen. De volgende vergadering wordt gepland voor donderdag 20 januari
om 19.30, wederom te Wons. Dan zal worden gesproken over de uitwerking van een
aantal scenario’s en voorbereiding op de OAR vergadering van 27 januari 2022.
De voorzitter dankt een ieder en sluit de vergadering.
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