Werkgroep Financiële Participatie en Gebiedsfonds Windpark NHH
Verslag Vergadering 5 oktober 2021
Aanwezig (in Dorpshuis Wons): Dorpsbelang Wons, voorzitter werkgroep, Plaatselijk
Belang Zurich, Dorpsbelang Pingjum, Dorpsbelang Kornwerderzand, adviseurs
Noordenwind.
Afwezig (m.k.): Dorpsbelang Cornwerd, Dorpsbelang Schraard (bestuurswisseling),
Dorpsbelang Witmarsum (komt vooralsnog niet naar vergaderingen, ontvangt wel de
stukken).
1. Opening, Vaststelling Agenda en Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De
voorzitter deelt voorts mee dat mw. XX beschikbaar is als onafhankelijk voorzitter voor
de Stichting Gebiedsfonds. Ze heeft de statuten van de Stichting inmiddels ontvangen.
Afgesproken is dat het oprichtingsbestuur contact met haar zal opnemen.
2. Verslag Vergadering 19 augustus 2021
Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag: alle stukken i.r.t. het Gebiedsfonds worden nog naar de
bestuursleden verstuurd. De voorzet voor de profielschets voorzitter gebiedsfonds zal
nog rondgestuurd worden. De voorzitter geeft aan met de voorzitter OAR besproken te
hebben of/hoe om te gaan met ingekomen stukken die financiële participatie raken.
3. Voortgang Overname Vattenfall deel Windpark
•

Voortgang: de adviseur van de beide overheden (Enber BV) werkt momenteel aan
een stuk/memo ten behoeve van de besluitvorming binnen zowel gemeente als
waterschap. Tevens wordt gewerkt aan een intentieovereenkomst tussen beide
overheden en Vattenfall, en aan een (reken)model t.b.v. evaluatie van de
businesscase van beide overheden.

•

De voorzitter geeft aan dat tijdens haar vakantie de dorpencoördinator van gemeente
SWF de OAR-leden heeft geïnformeerd over het persbericht van Wetterskip Fryslân en
de Gemeente SWF inzake verkenning naar de mogelijke overname van het Vattenfall
gedeelte van het Windpark. Gelukkig heeft een OAR-lid dit bericht door kunnen
sturen naar de werkgroep, waarvoor dank.

•

Tot aan de uitgifte financiert Vattenfall de financiële participatie door de omgeving
voor (25% van de verwachte investering). De adviseur licht de renteberekening
inzake deze voorfinanciering (bouwlening) nader toe. Gevraagd wordt hoe hetgeen
opgenomen in de tabel precies moet worden geïnterpreteerd, waarop nadere uitleg
volgt Er wordt tot slot voorgesteld om de samenvatting (pagina 1 van de notitie) in te
brengen in de OAR waartoe door de werkgroep wordt besloten (actie).

•

Er is een (vertrouwelijk) memo opgesteld betreffende de inbreng van de omgeving in
de samenwerking t.b.v. overname van het Vattenfall gedeelte van het Windpark. De
memo wordt door de voorzitter nader toegelicht. De werkgroep besluit tot het (samen
met GHBV) verzenden van de memo aan de beide overheden.

4. Participatie in Gooyum Houw B.V.
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•

De voorzitter geeft aan de email van Gooyum Houw B.V. naar de werkgroepsleden te
hebben doorgestuurd waarin het bestuur van GHBV aangeeft akkoord te zijn met de
voorgestelde wijze van participatie in Gooyum Houw B.V. De aandelen P worden
uitgegeven aan de bestaande aandeelhouder Stichting Dorpsmolen Pingjum, welke
certificaten uit zal geven en toedelen aan geïnteresseerde non-profit organisaties
(NPO’s) in de omgeving van het windpark. Uitgangspunt daarbij is dat de prijs van de
certificaten gelijk is aan de prijs van de aandelen.

•

De adviseur licht de notitie toe inzake de waardebepaling van aandelen P.
De waarde is bepaald op € x per aandeel. De werkgroep kan zich hier goed in vinden
en besluit dit in te brengen in de OAR van 27 oktober aanstaande. De Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van Gooyum Houw B.V. zal op 15 oktober
aanstaande nog formeel besluiten over uitgifte van de aandelen P tegen een
uitgifteprijs van € X per aandeel.

•

De voorzitter geeft aan dat Dorpsmolen Pingjum volgende week zal vergaderen over
haar rol in deze en wat daar verder voor nodig is. Er dienen in relatief korte tijd nog
een aantal zaken te worden geregeld waarbij alles (op verzoek van GHBV) voor 1-12022 gereed dient te zijn. Er zal spoedig (o.a.) een informatiedocument voor
belangstellende NPO’s worden samengesteld. De werkgroep dringt erop aan om,
naast de inhoud, in het bijzonder aandacht te hebben voor de leesbaarheid.

5. Voortgang oprichting Gebiedsfonds
De statuten van het gebiedsfonds zijn aangepast conform hetgeen besproken in de
werkgroep vergadering van 19 augustus j.l. Er zal nu een nieuwe afspraak bij de notaris
worden gemaakt om de Stichting op te richten (actie). Er wordt nog gevraagd vanuit
welk gebied/cirkel aanvragen voor het gebiedsfonds kunnen worden ingediend. De
voorzitter geeft aan dat e.e.a. is vastgelegd in de bij het gebiedsfonds behorende
stukken en benoemd dat initiatieven dienen te worden gerealiseerd binnen de PC4postcodes van de dorpen in het gebied met een afstand tot 6 kilometer van Windpark Nij
Hiddum-Houw. Het bestuur komt na oprichting van de Stichting Gebiedsfonds bijeen voor
nadere kennismaking met beoogd voorzitter en met elkaar en vervolgacties
(formaliteiten KvK, bankrekening, website, etc.).
6. Communicatie naar Omgeving
Vattenfall heeft input gevraagd voor de nieuwsbrief. Er zijn een aantal suggesties voor
onderwerpen, zijnde: participatie GHBV (naar verwachting eind 2021 meer bekend),
oprichting Stichting Gebiedsfonds (bestuur nagenoeg compleet) en proces met de
overheden inzake mogelijke overname Vattenfall deel van het windpark. De voorzitter zal
input aan Vattenfall doen toekomen (actie).
7. Tijdsplanning en Inventarisatie nog te behandelen onderwerpen Werkgroep
Voor de kortere termijn is het informatiedocument voor NPO’s inzake de participatie in
Goouym Houw BV van belang. Afgesproken wordt om via email hier feedback op te
geven (actie). Verder zal een informatiebijeenkomst (in november) voor NPO’s worden
georganiseerd, waaar ook de werkgroepsleden in principe aan deelnemen (actie).
Op de middellange termijn (eind 2021 / begin 2022) komt naar verwachting de
detaillering van de financiële participatie binnen een mogelijke overname van het
Vattenfall deel aan de orde. En dient t.z.t. te worden gekeken naar bemensing rondom
de hardheidsclausule en belangbehartiging participanten.
8. Voorbereiding OAR 27 oktober a.s.
Tijdens de vergadering zijn de zaken welke van belang zijn om in te brengen in de OAR
aan de orde geweest. Deze vindt plaats op 27 oktober 2021 (in de agenda stond foutief
28 okt.).
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9. Rondvraag en Sluiting
De voorzitter geeft aan bij de Provincie navraag te zullen doen of, en zo ja, op welke
wijze welk deel van het voorschot inzake ondersteuning van de werkgroep terug dient te
worden betaald (actie).
Voor de volgende vergadering zal nog een moment worden gepland (hetzij eerste
donderdag van de maand, hetzij via datumprikker). De voorzitter dank een ieder voor
zijn aanwezigheid en inbreng en sluit vervolgens de vergadering.

3

