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Inleiding 

In de gemeenteraadsvergadering van 3 maart 2022 is afgesproken dat de gemeenteraad periodiek op de hoogte 

wordt gehouden over de ontwikkelingen in het kader van de aankoop van 50% van de aandelen in het windpark 

Nij Hiddum Houw. Dit memo rapporteert periodiek over de belangrijkste thema’s. Het laatste verslag was 
gedateerd 7 april 2022.  

 

Voortgang bouw 

Op moment van schrijven worden de masten gebouwd en de wieken 

gehesen.  De testfase van de turbines volgt aansluitend waarna de 

oplevering plaatsvindt. De oplevering staat gepland op 10 oktober 

2022. 

 

Belangrijke data overdracht 

4-10-2022 Wetterskip Fryslân 

Vergadering Algemeen Bestuur (AB). 

29-9-2022 Gemeente Súdwest-Fryslân 

Vergadering Gemeenteraad  

10-10-2022 Windmolens zijn getest en worden opgeleverd door 

Enercon aan Vattenfall 

10-10-2022 Ondertekenen overnamedocumentatie onder opschortende voorwaarden  

1-12-2022 Passeren van de akte bij de notaris 

Geplande datum voor aktepassering, waarmee een einde komt aan de opschortende voorwaarden. 

Aandelen gaan over naar beide overheden. In financiële zin met terugwerkende kracht vanaf 10-10-

2022. Het rendement is vanaf 10-10-2022 voor de overheden. Door de overname later te plannen 

dan het ondertekenen van de overnameovereenkomst wordt bereikt dat mogelijk nog openstaande 

punten bij oplevering nog weggewerkt worden door Vattenfall. 

Contracten en afspraken 

Vastleggen onderlinge afspraken tussen Wetterskip en gemeente Súdwest-Fryslân 

Afspraken over governance, directievoering, dividendbeleid etc. worden vastgelegd in de statuten, 

aandeelhoudersovereenkomst en managementovereenkomst. Deze documenten worden ter besluitvorming 

voorgelegd  aan het Algemeen  Bestuur van het Wetterskip en aan het College van SWF voor 10 oktober 2022. De 

Gemeenteraad heeft het College gemandateerd. 

Afspraken met omgeving 

De omgeving wordt richting de overheden vertegenwoordigd 

door de werkgroep financiële participatie van de 

omgevingsadviesraad (OAR). Op 20 juni heeft de OAR 

ingestemd met een participatievoorstel dat tot stand is 

gekomen na goed overleg met vertegenwoordigers van de 

overheden. Met het participatievoorstel wordt invulling 

gegeven aan de omgevingsovereenkomst tussen de 

ontwikkelaars, de omgeving en de provincie. Na de zomer 

zal de communicatie richting inwoners over de uitgifte van 

de obligaties opgestart worden. 

Met dit voorstel blijft de business case zoals besproken in 

Gemeenteraad en Algemeen Bestuur intact en profiteert 

de omgeving bijvoorbeeld bij sterke stroomprijs stijgingen 

gedeeltelijk mee. 

 

OVEF 

Het Wetterskip heeft in mei 2022 besloten om lid te willen worden van OVEF.  Omdat het Wetterskip tot 1-1-2024 

een stroomafnamecontract heeft met een derde partij zal zij na afloop van dat contract ook stroom gaan afnemen 

van OVEF. 

  

De belangrijkste items uit het participatievoorstel 

 Looptijd participatie vanaf overdrachtsdatum tot einde project 

 Omgeving brengt, als “mede-ontwikkelaar”, haar winstdeel in als inbreng in natura. 

Daarnaast krijgen de omwonende de mogelijkheid om financieel te participeren in 

obligaties met een rente van 4,5%. Hiervoor worden 9.000 obligaties uitgegeven met 

een hoofdsom van € 250,- 

 Indien het windpark bijvoorbeeld als gevolg van hogere of lagere stroomprijzen anders 

presteert dan verwacht, ontvangt de omgeving een bonus/malus uitkering. De 

jaarlijkse annuïteit die per obligatie wordt ontvangen zal hiermee worden 

vermeerderd of verminderd. Hiervoor zijn vaste grenswaarden afgesproken.  

o Indien in enig jaar de operationele winst (onder aftrek van afschrijvingen) van 

het windpark 8% groter is dan verwacht, dan zal er een extra uitkering 

plaatsvinden van € 2,50 per obligatie. 
o Indien in enig jaar de operationele winst (onder aftrek van afschrijvingen) van 

het windpark 14%  groter is dan verwacht, dan zal een extra uitkering 

plaatsvinden van € 4,00 per obligatie. 
o Indien in enig de operationele winst (onder aftrek van afschrijvingen) van het 

windpark 8%  kleiner is dan verwacht, dan zal de verwachte uitkering verminderd 

worden met € 2,50 per obligatie. 
o Indien in enig jaar de operationele winst (onder aftrek van afschrijvingen) van 

het windpark 14% kleiner is dan de verwacht, dan zal de verwachte uitkering 

verminderd worden met € 4,00 per obligatie. 
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Stroomafnamecontract (PPA) 

Uitgangspunt is dat Nij Hiddum Houw vanaf 1-1-2024 stroom zal gaan leveren aan OVEF, die de stroom vervolgens 

weer verkoopt aan haar leden. Tot de datum van 1-1-2024 heeft OVEF onvoldoende afnemers voor de geleverde 

stroom en zal OVEF bijna de helft van de stroom op de markt moeten verkopen. Om die reden wordt er ook met 2 

andere partijen gesproken voor een stroomafnamecontract. Onderdeel van deze gesprekken zijn prijs en regionale 

(Friese) afzet. De ingangsdatum van dit contract wordt de datum van aandelenoverdracht. Einddatum 1-1-2024 

Due Dilligence / Boekenonderzoek (DD onderzoek) 

Alle onderzoeken betreffende de eerste fase zijn afgerond. De impact van de uitkomsten van het DD onderzoek 

op de businesscase zijn in kaart gebracht. Belangrijkste thema’s zijn dat windpark Nij Hiddum Houw B.V. nog niet 
beschikt over alle projectrechten, de marktrentes sindsdien gestegen zijn, de businesscase een hogere 

belastingdruk zal kennen dan vooraf werd aangegeven en dat de stroomprijzen, de jaarlijks verwachte uitkeringen 

en daarmee de waarde van de B.V. fors toegenomen 

zijn. Deze uitkomsten zijn onderwerp van gesprek met 

Vattenfall.  

Er loopt een locatie-specifiek onderzoek naar de 

effecten van de windmolens op de omgeving. 

Uitkomsten van het onderzoek kunnen consequenties 

hebben voor de productiviteit van de molens. Dit zal 

verwerkt worden in de aankoopprijs.  

 

Contractvorming met Vattenfall 

Vattenfall heeft een Share Purchase Agreement (SPA = 

Koopovereenkomst) opgesteld. Deze is ter 

beoordeling voorgelegd aan beoogde kopers en haar 

adviseurs. Hierover zijn diverse (interne) gesprekken 

gevoerd.  

 

Financiering 

Beide overheden hebben besloten een garantie af te willen geven voor de bancaire financiering van Windpark Nij 

Hiddum Houw B.V. Er zijn 2 banken die onder een dergelijke garantie scherpe voorwaarden hanteren. 

Waterschapsbank en Bank Nederlandse Gemeente. Voor beide banken is een financieringsverzoek voorbereid.  

  


