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Notulen OAR, Teams meeting 
Teams meeting, 07-12-2021 

 
 

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

 
Agenda is akkoord.  

 
2. Verslag vorige bijeenkomst 

Verslag vorige vergadering is akkoord met één aanpassing bij punt 8 adviseurs moet 
adviseur zijn.  

 
3. Ingekomen stukken  

a. Email XX   
Korte email om de afmelding te bevestigen (XX) 

b. Q&A participatie def 21 november 2021 
Ter kennisneming aangenomen 

c. 20211114 Presentatie informatie bijeenkomst NPO’s op 16 november 
Ter kennisneming aangenomen 

d. 20211115 Informatie participatie aandelen P 
Ter kennisneming aangenomen 

 
 

4. Update aankoop/verkoopproces Vattenfall deel in NHH  
Donderdag is er een bijeenkomst. Gem + Wett willen wel gesprek, liefst fysiek, maar 
vanwege agendaperikelen Wetterskip paste dit tot op heden niet. Actie ligt nu bij 
secretariaat van Wetterskip. 
Van belang is dat er OAR goed wordt meegenomen en dat er een 
informatiebijeenkomst komt. Dit zal in eerdergenoemde bestuurlijke overleg van 
donderdag a.s. ook nadrukkelijk aan de orde wordt gebracht. 
 

5. Belangstelling van NPO’s voor deelname in participatie in GHBV 
Vanuit Zurich, Cornwerd, Wons, Pingjum en Witmarsum hebben zich organisaties 
gemeld. Belangstelling was groot.  
Laatste hand gelegd aan administratievoorwaarden en statutenwijziging van Stichting 
Dorpsmolen Pingjum. 
Voorbereidingen voor toedeling certificaten wordt nu gestart, alleen komen we een 
aantal discussiepunten tegen.  

- Soepel omgaan met niet volledig ingediende aanvragen. 
- Bij leden/ activiteiten in meerdere ringen geldt de vestigingsplaats volgens KvK-

register. 
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- Uitzondering voor kerk Longerhouw / Schraard / Schettens / Wons, welke statutair 
gevestigd is in Schettens. Dat is buiten het NHH-gebied. Hierover vindt discussie 
plaats. Een idee is om ze in de tweede ring te plaatsen. Een ander idee is om de 
vestigingsplaats leidend te laten zijn. Advies is dat de werkgroep zich met deze input 
hier nogmaals over buigt. 
 
 

6. Aanstellen onafhankelijke secretaris voor de OAR 
De gemeente heeft aangegeven geen secretaris beschikbaar te maken. 
Bij oprichting van de OAR heeft de Provincie een secretaris ingehuurd. In tweede 
instantie zijn de secretaris taken ingevuld door een provincieambtenaar. 
De Initiatiefnemers betalen voor de voorzitter en adviseurs. De OAR stelt dat het 
secretariaat onafhankelijk moet zijn. De gemeente zou dit samen met de provincie 
moeten doen. 
XX zal bellen met XX van de provincie om te melden dat niemand het secretariaat wil 
doen.  
 

7. Bevestiging van OAR over indeling in een van de ringen 
Zie hierboven 
 
  

8. Vaststellen volgend vergadering  
De volgende vergadering zal die met gemeente en Wetterskip zijn. 
Volgende reguliere vergadering 27 januari. 

 
 

9. Rondvraag: 
- Planschade: Er zijn vragen over de data zijn worden genoemd. 2014 is de datum van 

voorzienbaarheid. 2018 is de peildatum van woningwaardering. 
- Participatie: Wordt in het Vattenfall deel ook ruimte gegeven cq voorrang verleend 

aan de NPO’s? Hier is nog niet gesproken in de OAR en de spelregels moeten nog 
bepaald worden. Dit punt wordt meegenomen in de werkgroep: dat de NPO’s in 
ieder geval geen voorrang krijgen in het VF-deel. Eerder in tegendeel. 
 

 
10. Sluiting  

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit om 19:40 uur de vergadering.  
 


