
 

 

Ons nummer: O22.001721 

*O22.001721 
 

Informatie raad/mededeling college 
Onderwerp Voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw 
Commissie Doarp, Stêd en Omkriten 
Collegebesluit d.d. 4 oktober 2022 
Portefeuillehouder Henk de Boer 
Team Financiën 
Behandelend ambtenaar J.A.C. Yedema 
 
Reden informatieverstrekking Informeren  over de voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw 
 
 

Collegebesluit 

a) In te stemmen met de hoofdlijnen van de koopovereenkomst (SPA) 
b) In te stemmen met de overeenkomst betreffende de Inrichtings- en Uitvoeringsregeling 
c) In te stemmen met de aandeelhoudersovereenkomst Windpark Hiddum Houw B.V. 
d) In te stemmen met de aan te trekken leningen door Windpark Hiddum Houw B.V., de 

overeenkomst tot geldlening en de borgtochtverklaring 
e) Wethouder De Boer te mandateren om in te stemmen met de definitieve overeenkomsten 
f) In te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van Windpark Hiddum Houw B.V. 
g) Wethouder Dam aan te wijzen als vertegenwoordiger van de gemeente in de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders van Windpark Hiddum Houw B.V. 
h) In te stemmen met de notitie 'voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw september 

2022' en het filmpje 'voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw' 
i) De raad actief te informeren over de voortgang, inclusief bovengenomende besluiten, 

middels de notitie 'voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw september 2022' en het 
filmpje 'voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw 'In Akkoord te gaan met de 
bijgevoegde actieve informatie met betrekking tot de voortgang van de deelname in 
windpark Nij Hiddum Houw 

 

Toelichting/achtergrond 

Het college heeft de raad (3 maart 2021) toegezegd de mogelijkheden tot aankoop van het 
windmolenpark Nij Hiddum Houw (Windpark NHH) te onderzoeken. De interesse in het windpark 
NHH is een vervolg op de uitkomst van een burgerforum, waarin de inwoners een stevige rol voor de 
gemeente zien om ervoor zorg te dragen dat naast de lasten ook de lusten van de energietransitie 
lokaal worden gehouden. De gemeente heeft vervolgens samen met Wetterskip Fryslân (Wetterskip) 
de mogelijkheid verkent waaronder het windpark kan worden gekocht, waarbij partijen zijn 
ondersteund door extern adviesbureau Enber.  
 
Op 3 maart 2022 heeft de gemeenteraad in principe ingestemd met de 50% deelname in Windpark 
Nij Hiddum Houw.  
 
Met de aankoop van het windpark dient de gemeente het publieke belang, namelijk: 

• een evenwichtigere verdeling tussen lusten, lasten en zeggenschap voor bewoners 

• het versterken van de zeggenschap door bewoners voor nu en in de toekomst 

• met de opbrengsten van het windpark kan de gemeente mogelijk ook andere publieke belangen 
dienen 

 
 



 

 

 
De raad heeft het college opdracht gegeven de noodzakelijke overeenkomsten nader uit te werken. 
Met dit collegebesluit worden de noodzakelijke contracten geregeld: 
 
 

a. De koopovereenkomst (SPA) 
De uitkomsten van het Due Diligence onderzoek zijn verwerkt in de SPA of de overnameprijs. 
Speciale aandacht is geschonken aan het Nevele Arrest (geluidsnormen). Beide overheden zullen 
financieel gecompenseerd worden indien de uitkomst van het Nevele arrest een negatieve impact 
heeft op de business case van Windpark Hiddum Houw B.V. Overige bevindingen uit het Due 
Diligence zijn verwerkt in de door Vattenfall af te geven garanties en de totale aankoopprijs. 
Normaliter wordt een SPA echt definitief op het moment van Closing bij de notaris. Alle wijzigingen 
worden getoetst door Trip, BDO, Enber en interne juristen en betrokkenen. 
 
 

b. Inrichtings- en uitvoeringsregeling 
Gemeente en Wetterskip hebben met de OAR de voorwaarden voor de uitgifte van de obligaties 
afgesproken in de Inrichtings- en Uitvoeringsregeling FINANCIELE PARTICIPATIE EN GEBIEDSFONDS 
WINDPARK NIJ HIDDUM HOUW. Met de overeenkomst verklaren Gemeente en Wetterskip in te 
stemmen met de voorgenomen regeling. Zodra de aandelentransactie is afgerond zijn de beide 
overheden op grond van dit document verplicht om de directie van de B.V. opdracht te geven de 
regeling te laten vaststellen en te laten uitvoeren. 
 
 

c. Aandeelhoudersovereenkomst 
In de aandeelhoudersovereenkomst is onder meer geregeld dat er een reserve wordt aangehouden 
om voldoende liquide middelen te hebben voor onvoorziene kosten of wanneer tijdelijk de 
opbrengsten lager zijn. Verder wordt er geregeld welke mandaten er voor de bestuurders (directie 
van de BV) gelden en hoe de onderlinge besluitvorming tussen de aandeelhouders is geregeld.  
 
 

d. Aan te trekken leningen door de BV 
Namens de BV zijn voor de financiering van de BV offertes aangevraagd bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten en de Waterschapsbank (NWB). Uit een vergelijk op flexibiliteit, prijs en overige 
voorwaarden is gebleken dat de NWB op alle punten beter scoort. NWB zal 2 leningen verstrekken 
met een gezamenlijke hoofdsom van € 27 mln. Op één van de leningen bestaat de mogelijk om de 
hoge energie prijzen te gebruiken om versneld af te lossen.  
Met uitzondering van de door Wetterskip Fryslân en gemeente Súdwest Fryslân af te geven garantie 
van elk €13,5 mln vraagt NWB geen overige voorwaarden (borgtochtverklaring). Voor de 
garantstelling ontvangt de gemeente een garantie van 1% over de op dat moment uitstaande som. 
 
 

e. Mandateren wethouder De Boer 
De overeenkomsten zijn nog niet definitief. In de laatste weken voor de transactie worden details 
uit de overeenkomsten nader gespecificeerd of iets aangepast, echter altijd passend binnen de 
hoofdlijnen en de structuur van de overname. Voorgesteld wordt om wethouder De Boer te 
mandateren om de definitieve tekst goed te keuren. 
 
 

f. Statutenwijziging 
De basis afspraken over de taken van het bestuur worden benoemd in de statuten. De specifieke 
afspraken zijn uitgewerkt in een (onderhandse) aandeelhoudersovereenkomst. De voornaamste 
aanpassing is dat bestuurders enkel gezamenlijk bevoegd zijn.  
 
 
 



 

 

 
g. Vertegenwoordiger gemeente in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

Voorgesteld wordt om wethouder Dam te benoemen als vertegenwoordiger van de gemeente in de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Wethouder De Boer gaat naar verwachting zitting 
nemen in het dagelijks bestuur van de OVEF, wethouder Rietman vertegenwoordigd de klantrol bij 
de OVEF, wethouder Van den Akker heeft vergunningen en handhaving in portefeuille. Om 
belangenverstrengeling te voorkomen zien we wethouder Dam als meest passende 
vertegenwoordiger van de gemeente in de AvA.  
 
 

h. en i.  Voortgangsrapportage 
Met de voortgangsrapportages van April en Juli van dit jaar over Windpark Nij Hiddum Houw is de 
raad op de hoogte gehouden van de voortgang van deze uitwerking. Het afronden van de 
noodzakelijke contracten is een logisch moment om de raad weer te informeren over de voortgang. 
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