Evaluatie van de NCP-Eindverklaring van
18 december 2018,
Hou Friesland Mooi vs Nuon Energy N.V.
21 oktober 2020
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het windparkproject Nij Hiddum-Houw, zal een nieuwe start
worden gemaakt in het overleg met de omgeving. Beide
partijen zullen zoeken naar een goede manier om ook onderling
overleg vorm te geven. Met als uitgangspunt: herstel van
vertrouwen tussen HFM en Nuon.
• Uitvoering van de afspraken wacht op een goede organisatie.
Toelichting: het is in deze fase belangrijk, zowel voor partijen als
voor alle belanghebbenden in de omgeving, dat wordt geborgd
dat het proces zo wordt ingericht dat de gemaakte afspraken
goed worden vastgelegd, uitgewerkt, uitgevoerd en gemonitord.
Nuon geeft aan dat een goede representatie van alle belang
hebbenden in de omgeving van het windpark voor hen nodig is
in deze uitvoeringsfase. HFM biedt Nuon aan om mee te denken
over wie de gesprekspartners zouden moeten zijn.
• De eigenstandige rol van Nuon, in het licht van artikel 14 van de
OESO-richtlijnen, dient in de bouwfase goed te worden
vormgegeven, in overleg met alle belanghebbenden in de
omgeving.
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Uitkomsten dialoog en aanbevelingen van
het NCP
Het NCP heeft in zijn Eindverklaring aanbevolen dat een jaar later
een Evaluatie wordt gehouden van de uitkomsten van de
NCP-dialoog en van de aanbevelingen van het NCP. Het NCP is met
de Evaluatie begonnen in mei 2020, later dan gepland. Het NCP
heeft van beide partijen een reactie ontvangen op de conceptEvaluatie. In het kader van hoor en wederhoor en om een
compleet beeld te krijgen, zijn de reacties van elke partij, na hun
instemming, eind juni gedeeld met de andere partij met het
verzoek hierop kort te reageren. De reacties zijn begin juli
ontvangen en het NCP heeft de concept-Evaluatie op 22
september 2020 voorgelegd aan beide partijen met een
reactietermijn van 14 dagen.
De punten van overeenstemming tussen partijen waren:
• Na de planfase van het project, die is ingegaan nadat Provinciale
Staten op 18 juli 2018 een positief besluit heeft genomen over

Het NCP concludeerde dat bij dit project in de planfase (of fase van
voorbereiding en vergunningverlening) sprake is geweest van
onduidelijkheid over de rol van Nuon in relatie tot de rol van de
provinciale overheid. Het NCP concludeerde ook dat Nuon wel de
eigenstandige verplichting heeft om te voldoen aan de bepalingen
van de OESO-richtlijnen.
De aanbevelingen van het NCP waren:
• Om in de toekomst in de planfase uitdrukkelijker/meer
expliciet invulling te geven aan de verplichtingen die Nuon
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heeft in zijn zelfstandige rol als onderneming in het kader van
de OESO-richtlijnen;
• Om duidelijk(er) te communiceren wat de rol van Nuon is in
relatie tot de rol van de provincie, zodat naar buiten toe
helder is wat zijn positie is en hoe het bedrijf naar de omgeving
toe zijn verantwoordelijkheid heeft genomen in het licht van de
OESO-richtlijnen;
• De aanbeveling aan partijen om hun dialoog voort te zetten.

Evaluatie van het NCP
De dialoog tussen partijen tijdens de behandeling van de melding
door het NCP heeft ertoe geleid dat Nuon meer aandacht heeft
gekregen voor het goed vormgeven van het overleg met een
brede vertegenwoordiging van mensen uit de omgeving, met
aandacht voor zijn eigenstandige positie als bedrijf en zich ook
realiseert dat dit (soms) om maatwerk vraagt.
De dialoog tussen partijen, zoals die plaats heeft gevonden in de
planfase van het project en met begeleiding door het NCP, heeft
geen vervolg gekregen na de publicatie van de Eindverklaring.
Partijen hebben elkaar niet meer gesproken. Dit heeft te maken
met het feit dat de besluitvorming over het project al snel na de
Eindverklaring in een afrondende fase was beland, waarmee voor
HFM de noodzaak verviel om met Nuon het gesprek verder te
voeren over het betrekken van de omgeving. Het voornemen
bestaat de Stichting HFM op termijn op te heffen en de Stichting
onderneemt voorlopig geen acties meer.
De communicatie over het project is na de vergunning
verleningsfase volledig overgenomen van de provincie door
Vattenfall (Nuon) en Gooyum Houw B.V. Dit betekent dat deze
bedrijven nu een actieve rol blijven spelen, in het informeren en
betrekken van de omgeving, waarbij het ook duidelijk is dat de
afzender van de communicatie Vattenfall is. Hiermee ontstaat de
gewenste duidelijkheid over de rol van Vattenfall in relatie tot de
rol van de provincie en is zichtbaar dat Vattenfall een zelfstandige
rol heeft als onderneming in de contacten met stakeholders, op
basis van de OESO-richtlijnen. Vattenfall en de andere

initiatiefnemer zijn bijvoorbeeld afzender van de nieuwsbrief voor
de omgeving over de voortgang van het project, die eens per
kwartaal wordt verzonden.
Tijdens de bouwfase die nu gaat komen zullen Vattenfall en
Gooyum Houw B.V. verschillende bijeenkomsten organiseren voor
omwonenden over uitwerking en implementatie van afspraken
die met de omgeving zijn gemaakt. Ook wordt er momenteel
gewerkt met vertegenwoordigers uit de omgeving aan de
uitwerking van de overeenkomst die met de omgeving is gesloten.
Zo is er een werkgroep in het leven geroepen met vertegen
woordiging van inwoners uit de zeven omliggende dorpskernen
(Schraard, Wons, Witmarsum, Zurich, Pingjum, Cornwerd en
Kornwerderzand) om financiële participatie in het windpark en
een gebiedsfonds verder uit te werken.
De Omgevingsadviesraad bestaat ook nog steeds. Voor de
verslaglegging van beide werkgroepen is een de website
www.nijhiddumhouw.nl beschikbaar.
Daarnaast zullen Vattenfall en Gooyum Houw B.V. in het najaar
een bijeenkomst organiseren over planschade met degenen die
daarvoor in aanmerking komen. Ook komt er een omgevingsloket
voor mogelijke vragen en klachten over de bouw en een brede
informerende bijeenkomst over de bouw van het windpark.
Bovenstaande ontwikkelingen en (toekomstige) initiatieven zijn als
positief te bestempelen. Deze zijn voor HFM niet direct zichtbaar
geweest, aldus de Stichting. Hierbij moet de kanttekening worden
gemaakt dat de afgelopen periode door de Corona-crisis ook niet
bepaald normaal was als het gaat om communicatie en contacten.
Afsluitend benadrukt het NCP graag nogmaals, zoals het ook heeft
aanbevolen in de Eindverklaring, dat het belangrijk is om bij
toekomstige projecten ook in de planfase expliciet aandacht te
hebben voor de verplichtingen die Vattenfall heeft in zijn
zelfstandige rol als onderneming in het kader van de
OESO-richtlijnen.

De rol van Nationale Contactpunten (NCP’s) is het bevorderen van
de toepassing van de OESO-richtlijnen. De Nederlandse regering
heeft een onafhankelijk NCP ingesteld dat verantwoordelijk is voor
zijn eigen procedures en besluiten in overeenstemming met de
procedurele aanwijzingen in de Richtlijnen. Het Nederlandse NCP
bestaat uit vier onafhankelijke leden, die worden bijgestaan door
vier adviserende leden vanuit de meest betrokken ministeries. Het
NCP Secretariaat is gehuisvest bij het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings
samenwerking is politiek verantwoordelijk voor het functioneren
van het Nederlandse NCP. Meer informatie over de OESO-richtlijnen
en het NCP kunt u vinden op www.oesorichtlijnen.nl
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