
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 1e berap 2021 
 

 

 
Programma: 3 Omgeving 
Onderwerp :  VI 6 Bijdrage gezamenlijke radarinstallatie windparken WPF en NHH 
 

 

Toelichting: 
Zowel Windpark Fryslân (WPF) als windpark Nij Hiddum-Houw (NHH) zijn uit veiligheids 
oogpunt verplicht om obstakelverlichting aan te brengen op hun windturbines. Deze 
verlichting veroorzaakt veel lichtvervuiling in en nabij de Natura 2000 gebieden IJsselmeer 
en Waddenzee. Beide windparken hebben een inspanningsverplichting om te zien of de 
lichthinder kan worden teruggedrongen. Omwonenden hebben dan ook steeds 
aangedrongen op alternatieven. En ook PS heeft daartoe bij behandeling inpassingsplan 
NHH een motie aangenomen. Dat alternatief kan zijn een radarinstallatie die de verlichting 
aanstuurt en alleen aanzet wanneer een vliegtuig wordt gedetecteerd. Technisch was dit 
mogelijk, wettelijk tot voor kort niet. 
De Inspectie Luchtvaart en Transport (ILT) is nu echter, mede naar aanleiding van 
aandringen onzerzijds, bereid een dergelijke installatie toe te staan. Deze zal dan komen te 
staan nabij Kornwerderzand en kan dan zowel WPF als NHH aansturen. WPF en NHH zijn 
bereid deze radar te plaatsen mits de provincie haar toezegging nakomt mee te betalen in de 
kosten van de installatie.  
De radarinstallatie kan nog dit jaar geplaatst te worden zodat zo spoedig mogelijk na 
gereedkoming van WPF (medio2021) de obstakelverlichting van dit park gedoofd kan 
worden. 
 
Er zijn eerder bestuurlijke verwachtingen t.a.v. medefinanciering door provincie gewekt. 
Het gaat hier om uitvoering van motie en toezegging:  
nr  1884 (nagaan alternatieven topverlichting) en  
nr. 1886 (wijziging verlichting windmolens) 
 
De totale kosten voor de radarinstallatie, inclusief fundering en kabels worden geschat op ca 
€ 750.000. Dit is alsvolgt opgebouwd: 
Studies, leges,advies, overleg ILT vergunningen             €    50.000 
radar systeem                                                                    “  575.000 
fundering                                                                            “  100.000 
aansluitingen radar (op e-net, kabel)                                 “    25.000  
Daarboven op komen nog de aansluitkosten per park en per wind turbine. Voor NHH worden 
deze extra kosten geschat op ca. € 100.000. Bij WPF zijn deze extra kosten al grotendeels 
meegenomen in de totale investeringskosten. In de gesprekken met de exploitanten van 
beide parken is, onder voorbehoud GS/PS, voorgesteld dat de provincie 10% van de 
investeringskosten voor de radar = max. 75.000 voor haar rekening neemt. 
 
Voorgesteld wordt om de bijdrage van het geraamde bedrag van € 75.000 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 bijdrage aan NHH voor de realisatie van 
de radarinstallatie te dekken uit deze reserve. 
 

 
 

Voorstel: 
Instemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 75.000 aan Windpark Nij 
Hiddum Houw voor de realisatie van de radarinstallatie ten laste van de bestemmingsreserve 
Inzet opbrengsten Windpark Fryslân. 
 

 
 
 
 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

3 Omgeving  75.000     

 Totaal lasten 75.000 0 0 0 0 

Baten 

 Reserve Deelname 
Windpark rendement 
Beschikking over reserve 

 
 

75.000 

    

 Totaal baten 75.000 0 0 0 0 

 
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

 Reserve Deelname 
Windpark rendement 
Beschikking over reserve 

 
 

75.000 

    

 Totaal lasten 75.000 0 0 0 0 

Baten 

       

 Totaal baten 0 0 0 0 0 

 
  


