College van Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân
Ter attentie van de heer Kielstra
Postbus 20120,
8900 HM Leeuwarden

Betreft: voorstel extra maatregelen windpark Nij Hiddum-Houw
Datum: 5 juli 2018

Geacht college,

Provinciale Staten hebben op 27 juni besloten tot uitstel van het besluit tot vaststelling van het
Inpassingsplan Nij Hiddum-Houw tot 18 juli a.s. Aanleiding van het uitstel was om nog eens goed te
kijken naar de maximale tiphoogte, de hoogte van de profijt- of compensatieregeling en de opzet van
de gezondheidsmonitor. In deze brief treft u een voorstel aan voor extra maatregelen die wij, Nuon
Wind Development en Windpark Gooijum-Houw BV, bereid zijn te treffen. Het voorstel is gebaseerd
op de ingediende en aangenomen moties.
Tiphoogte
Naar aanleiding van uw verzoek zullen wij streven naar een tiphoogte van maximaal 185 meter,
maar wij hebben in verband met het doorlopen van een goede aanbestedingsprocedure juridisch de
ruimte nodig voor een tiphoogte tot 188 meter.
Profijtregeling
U heeft ons daarnaast gevraagd één van de onderdelen van de profijtregeling (bestaande uit burenen dorpenregeling) te verdubbelen. Wij zijn daartoe bereid, maar zouden daarbij afbreuk doen aan
de zorgvuldig opgestelde onderlinge verdeling tussen de verschillende regelingen die is afgesproken
en opgenomen in de Omgevingsovereenkomst, daarom willen wij voorstellen beide regelingen met
50% te verhogen gedurende de looptijd van de SDE+ subsidie. Dit komt overeen met een
verdubbeling van één van beide regelingen, maar wij vinden dat daarmee de omwonenden en de
omliggende dorpen het meest profiteren van het toekomstige windpark. Het totale pakket aan
bovenwettelijke, extra, maatregelen stijgt dan tot ca. €1,80 per MWh.
Gezondheid
Ook willen wij meewerken aan een door de provincie in te stellen onafhankelijk klachten meldpunt
met betrekking tot de gezondheid voor Nij Hiddum-Houw en zijn we bereid de kosten daarvoor voor
onze rekening nemen. Wij denken aan een periode van 3-5 jaar vanaf het moment dat Nij HiddumHouw operationeel is, maar zullen daarbij in principe aansluiten bij een periode die in het kader van
de op te zetten gezondheidsmonitor past.
Ten aanzien van de opzet van de gezondheidsmonitor willen wij niet vooruitlopen op inhoud hiervan,
wij zijn van mening dat het aan deskundigen op dit gebied is om deze op te zetten. In het kader van
onafhankelijkheid vinden wij het gepast dat wij – als initiatiefnemers – geen actieve (prominente) rol

dienen te spelen bij het onderzoek en monitoring. Derhalve verzoeken wij ook aan u dat u hier een
actieve rol in gaat vervullen. Uiteraard zijn wij bereid daar waar nodig en gewenst medewerking te
verlenen en input te leveren. Ook zullen we te zijner tijd beoordelen in hoeverre wij kunnen
bijdragen in de kosten en zullen daarover met u in gesprek gaan.
Overige moties
Wij werken graag mee aan de wens om het instapbedrag voor financiële participatie te verlagen van
500 Euro naar 250 Euro en zullen dit expliciet neerleggen bij de instantie die de financiële participatie
zal uitvoeren. Het is echter niet aan ons om te bepalen wat het instapbedrag voor financiële
participatie uiteindelijk wordt, maar aan de op te richten coöperatie of uitvoeringsinstantie.
Tot besluit
Wij willen bevestigen dat wij invulling kunnen geven aan de Omgevingsovereenkomst plus de in deze
brief genoemde aanvullende toezeggingen onder voorwaarde dat:
•
•

wij een aanvraag voor SDE-subsidie in kunnen dienen in de najaarsronde van 2018 van de
SDE+-regeling
de tiplaagte juridisch niet verder naar beneden wordt bijgesteld dan naar maximaal 188
meter in verband met de benodigde ruimte ten behoeve van de aanbesteding.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft kunt u op contact
opnemen met ondergetekenden.
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