Beste lezer,
Provincie Fryslân, de gemeente Súdwest-Fryslân en de initiatiefnemers van Windpark Nij HiddumHouw houden u graag goed op de hoogte van de ontwikkelingen van het windpark. In deze mail
zetten wij de nieuwsberichten van augustus tot en met november voor u op een rij, en kijken we
vooruit. In maart verschijnt de volgende nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Mail dan naar wind@fryslan.frl.
In deze nieuwsbrief:
• Terugblik:
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•
•
• Vooruitblik
• Vragen?

Reactie gevraagd op windmolenplan Nij Hiddum-Houw
Overleg met Omgevingsadviesraad (OAR) leidt tot aanpassingen plan
Inloopbijeenkomst 23 november

Terugblik
Reactie gevraagd op windmolenplan Nij Hiddum-Houw
Op 7 november 2017 hebben Gedeputeerde Staten het Milieueffectrapport (MER), het ontwerpProvinciaal Inpassingsplan (PIP) en de ontwerp-vergunning Wet Natuurbescherming vastgesteld.
Tegelijkertijd heeft het college van burgemeester & wethouders van Súdwest-Fryslân de ontwerpomgevingsvergunningen vastgesteld. Betrokkenen kunnen nu een reactie geven op de plannen, met
andere woorden: een zienswijze indienen.
Van vrijdag 10 november tot en met donderdag 21 december 2017 liggen alle documenten ter inzage
in het Provinsjehûs in Leeuwarden en bij het gemeenteloket Súdwest-Fryslân in Sneek. Alle
documenten zijn ook te downloaden op de website www.fryslan.frl/nijhiddumhouw. U vindt de
documenten onderaan de pagina. In de zes weken dat deze documenten ter inzage liggen, kan
iedereen schriftelijk een zienswijze indienen. Daarnaast geeft de Commissie voor de m.e.r. een
onafhankelijk advies. Hierbij betrekt de Commissie ook de ingediende zienswijzen.
Overleg met Omgevingsadviesraad leidt tot aanpassingen plan
Na overleg met de Omgevingsadviesraad hebben de initiatiefnemers toegezegd het plan op bepaalde
punten aan te passen. Eén toezegging is dat het brongeluid van de windmolens minimaal wordt
gehalveerd ten opzichte van waar het Milieueffectrapport (MER) vanuit gaat. Ook komt er geen
slagschaduw op de gevels van omliggende woningen. Op verzoek van de OAR is daarnaast één van
de windmolens geheel bestemd voor financiële participatie door de omgeving.
Inloopbijeenkomst 23 november
Donderdag 23 november was er een inloopbijeenkomst over Nij Hiddum-Houw in de Gulden Roskam
in Witmarsum. Medewerkers van de provincie, gemeente en de initiatiefnemers gaven informatie over
het windpark, de stukken die ter inzage liggen en de verdere procedure. De avond is goed bezocht, er
waren meer dan 100 belangstellenden. Zij konden onder andere visualisaties zien, deze kunt u
terugkijken (klik op de camera’s). De visualisaties zijn gemaakt in opdracht van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, als onderdeel van onderzoek naar visualisaties in relatie tot erfgoed. Het overige
informatiemateriaal vindt u op www.fryslan.frl/nijhiddumhouw, downloadbestand ‘Informatiemateriaal
inloopbijeenkomst 20171123’.
Vooruitblik
Planning:
• Vaststellen Nota van Antwoord (GS): februari/maart 2018
• Vaststellen Provinciaal Inpassingsplan (PS): 23 mei 2018
• Vaststellen Natuurbeschermingswet (GS): mei/juni 2018
• Vaststellen Omgevingsvergunningen (B&W): mei/juni 2018
• Beroepsmogelijkheid: juni/juli 2018
• Aanbesteding bouw Nij Hiddum-Houw: eind 2018 – eind 2019
• Realisatie bouw Nij Hiddum-Houw: eind 2019 – eind 2020
Vragen?

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag. Vragen aan de provincie Fryslân kunt u stellen via
wind@fryslan.frl, voor de initiatiefnemers via nijhiddumhouw@gmail.com en voor de
Omgevingsadviesraad via oar_nhh@hotmail.com (let op _ tussen oar en nhh).

Met vriendelijke groet,
Team Nij Hiddum-Houw

