
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 1e berap 2021 
 

 

 
Programma: 3 Omgeving 
Onderwerp :  VI 5 Juridische ondersteuning van het afwikkelen van de afspraken 

van Windpark Fryslân en Burgerparticipatie Windpark Fryslân 
 

 

Toelichting: 
De provincie Fryslân heeft via FHW BV (100% belang van de provincie) een 15% belang in 
Windpark Fryslân Holding BV (WPFH). De deelname in WPFH heeft feitelijk plaats gevonden 
op één oktober 2019, de zogenaamde Financial Close (FC). De deelname gaat gepaard met 
afspraken. De afspraken staan vast maar vergt soms nadere uitwerking zoals de 
Burgerparticipatie deze wordt later in dit stuk toegelicht. Echter daarnaast zijn er vele kleine 
zaken die geregeld moeten worden waarvoor af en toe externe deskundigheid nodig is. De 
verwachtte extra kosten die hier uit voortkomen worden gebudgetteerd op €150.000,-.  
  
In de aandeelhoudersovereenkomst (SHA) die gerelateerd is aan WPFH hebben de 
aandeelhouders vastgelegd dat Burgerparticipatie via FHW wordt geïmplementeerd. De 
Burgerparticipatie zal uiterlijk één jaar na eind operationele fase van het Windpark worden 
geopend. De start van de operationele fase wordt in de tweede helft van 2021 verwacht. De 
voorbereiding en daadwerkelijke implementatie zal tijd en geld kosten waarbij de 
voorbereiding nu moet worden opgestart om te kunnen voldoen aan haar afspraken. De 
kosten o.a. het inhuren van externe deskundigen en voorbereiden van prospectus worden 
voor eerst gebudgetteerd op €400.000,-. De raming van de kosten is gebaseerd op het 
provinciaal onderzoek dat is gedaan naar de Burgerparticipatie.  
 
Het Windpark draagt voor een belangrijk deel bij aan de Friese energiedoelstellingen. De 
Burgerparticipatie is een onderdeel van die afspraken en stelt inwoners in Fryslân in staat 
om financieel te profiteren van het Windpark. 
 
Het goed regelen van de afspraken die zijn gemaakt zijn in de SHA en bij de FC is essentieel 
en vergt opvolging. Het niet kunnen voldoen aan de afspraken levert juridische, financiële 
en/of bestuurlijke risico’s op. In het geval dat de provincie FHW niet in staat stelt de 
Burgerparticipatie open te stellen komt ze haar afspraken richting de Staten niet na en FHW 
die van haar niet. 
 
Voorgesteld wordt om het geraamde bedrag van €150.000,- en € 400.000,- te dekken uit de 
bestemmingsreserve Inzet opbrengsten Windpark Fryslân. De bijgeschreven rente over de 
per 1 oktober 2019 verstrekte achtergestelde geldlening van € 80 mln en de vergoeding voor 
het beschikbaar houden van de extra leenfaciliteit van € 27 mln zijn in 2019 en 2020 volledig 
toegevoegd aan deze reserve. Deze baten worden gedurende de bouwfase (t/m medio 
2021) bij de hoofdsom van de achtergestelde geldlening bijgeschreven, vanaf 2022 wordt 
rente en aflossing over de geldlening ontvangen. De bestemmingsreserve  Inzet 
opbrengsten Windpark Fryslân bedraagt per 31 december 2020 ruim € 5,4 mln. 
 
PS heeft op 26 februari 2020 deze bestemmingsreserve Inzet opbrengsten Windpark 
ingesteld ten behoeve van de beleidsdoelstellingen Ambitieagenda IJsselmeerkust en voor 
de stimulering van de verduurzaming van de dorpen en wijken.  
 



In het PS besluit is nog geen rekening gehouden met de gekapitaliseerde rente en de 
beschikbaarheidsvergoeding tijdens de bouwfase. In afwachting van verdere besluitvorming 
zijn deze baten volledig aan de bestemmingsreserve Inzet opbrengsten Windpark Fryslân 
toegevoegd. Het voorstel is nu om de kosten van de burgerparticipatie en de kosten van de 
juridische ondersteuning van het afwikkelen van de afspraken van Windpark Fryslân te 
dekken uit deze reserve. 
 

 
 

Voorstel: 
Instemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 550.000 voor het uitwerken en 
implementeren van de afspraken in relatie tot het Windpark Fryslân ten laste van de 
bestemmingsreserve Inzet opbrengsten Windpark Fryslân. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

3 Omgeving 250.000 300.000    

 Totaal lasten 250.000 300.000 0 0 0 

Baten 

 Reserve Deelname 
Windpark rendement 
Beschikking over reserve 

 
 

250.000 

 
 

300.000 

   

 Totaal baten 250.000 300.000 0 0 0 

 
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

 Reserve Deelname 
Windpark rendement 
Beschikking over reserve 

 
 

250.000 

 
 

300.000 

   

 Totaal lasten 250.000 300.000 0 0 0 

Baten 

       

 Totaal baten 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 


