NIEUWSBRIEF FERWERDERADIEL TEGENWIND NO 1, 20 mei 2014
Beste medestanders en sympathisanten,
De actiegroep Ferwerderadiel TegenWind (FTW) voert actie tegen de plaatsing van nieuwe
windmolens in onze gemeente. Wij zijn van plan om geïnteresseerden op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven via e-mail, waarvan deze de
eerste is.
Geschiedenis
Het begon voor ons allemaal begin mei 2014, toen Lokale Enerzjy Ferwerderadiel (LEF) een
uitnodiging via een pamflet en advertenties verzond om bijeenkomsten over de plaatsing van
windmolens bij te wonen op 6,7 en 8 mei. We schrokken hiervan omdat de gemeente in haar
Raadsprogramma 2014-2018 duidelijk had aangegeven dat zij “niet open staat voor grote
clusters of lijnen met windmolens”. Wat is hier aan de hand?
We hebben toen snel met een paar medestanders actiegroep FTW geformeerd om de
windmolens tegen te houden. We wilden de schaal van de voorgestelde windmolens duidelijk
maken aan de omwonenden en kritische vragen stellen tijdens deze bijeenkomsten. Wie zit er
achter het LEF dat geleid wordt door drie gemeenteambtenaren? Wat was de rol van hun
adviseurs E-Kwadraat en Da Vinci Finance? Waarom was dit geen thema tijdens de recente
gemeenteraadsverkiezingen? We hadden veel kennis te vergaren in een korte tijd.
Ook hebben we de publiciteit opgezocht om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken om ze
te waarschuwen voor de plannen die worden gesmeed. We hebben artikelen kunnen plaatsen
in de meeste provinciale kranten en zijn zelfs op Omrop Fryslan geweest.
We hebben een bijeenkomst in Oude Bildtzijl op donderdag 15 mei bijgewoond om ook daar
veel medestanders tegen de plaatsing van windmolens te vinden.
Doelstelling
We zijn niet tegen duurzame energie maar tegen windenergie, omdat er betere technologieën
bestaan. Nu al is energie conservering en zonne-energie economisch lonend, terwijl
windenergie nu en in de toekomst zonder subsidie niet uit kan. Iedere Nederlander wordt met
een enorme schuld opgezadeld, terwijl er nauwelijks een reductie van fossiele brandstoffen en
CO2-emissie plaatsvindt. En de omwonende zitten met de aantasting van hun landschap,
geluidsoverlast en de slagschaduw, met daarbij behorende gezondheids risico’s. Windenergie is
de foute weg!

Huidige en toekomstige activiteiten
We zijn nu bezig om de standpunten van de politieke partijen in Ferwerderadiel te peilen en we
willen van de gemeenteraad van Ferwerderadiel weten of zij nog steeds achter hun
raadsprogramma staan.
De discussie over concrete plannen voor de plaatsing van windmolens in Ferwerderadiel zal
plaatsvinden tijdens de regiobijeenkomsten van “Fryslan foar de Wyn” (FfdW) in het MFC in
Burdaard op woensdag 28 mei en op dinsdag 17 juni a.s. .



Op 28 mei wordt het plan voor oostelijk Ferwerderadiel (plan 3c) besproken en Swed,
Hamerenweg en Dongeradeel.



Op 17 juni komen de plannen Windcluster LEF-west, LEF-midden, Wjukslag Ferwert en
de Hege Hearen aan de orde.

Details over de specifieke plannen kunt u vinden op de website van FfdW en hier kunt u zich
ook aanmelden om de bijeenkomsten bij te wonen. Komt allen samen met vrienden en buren
en vergeet niet om u aan te melden!
Enquête
FfdW gaat ook het zogenaamde draagvlak meten door een enquête op hun website. De vragen
zijn niet neutraal en zijn wel erg pro windmolens opgesteld. De doelstelling van FfdW lijkt toch
vooral te zijn om de molens met zo weinig mogelijk tegenstand door te drukken. Daarbij lijkt er
een ongezonde belangenverstrengeling te bestaan bij sommige van hun bestuursleden. “ De
slager keurt hier zijn eigen vlees!”
Daarom zijn wij een handtekeningenactie gestart om de werkelijke weerstand tegen
windmolens te meten. Wij hopen op uw hulp bij het verzamelen van deze handtekeningen.
In een later stadium zullen wij de standpunten van de provinciale politieke partijen in Friesland
inventariseren en proberen deze standpunten in ons voordeel te beïnvloeden.
Laatste nieuws
Gisteren avond hebben twee leden van onze actiegroep de oprichtingsbijeenkomst bijgewoond
van een nieuwe TegenWind-actiegroep Hallummerhoek/OudeLije/Oudebildtzijl om van onze
ervaringen te delen en om een samenwerking te zoeken. Wij delen de verontwaardiging en er is
afgesproken dat de nieuwe actiegroep gaat helpen met de handtekeningenactie. Daarnaast
beraden zij zich nog over verschillende acties, zoals posters achter alle ramen van OudeLije.
Oproep
Wij zijn als actiegroep met veel energie aan dit werk begonnen, maar komen geld tekort om
onze activiteiten te betalen, zoals het drukken en bezorgen van pamfletten en posters, het
opzetten van de website en de materialen voor onze demonstraties. Daarom vragen wij een
ieder, die ook tegen de plaatsing van windmolens is, om een vrijwillige bijdrage over te maken
op onze bankrekening NL36RABO0180749013 ten name van de stichting FTG. Zonder uw steun
kunnen wij niet verder. Een bijdrage van 5 euro is al fijn; 25 euro is natuurlijk nog mooier.

Mensen, denk er aan dat het gaat om ons
eigen Friese landschap en de handhaving
van ons huidige woongenot.
Graag tot ziens in Burdaard op 28 mei en
17 juni!!!!!!

Namens Ferwerderadiel TegenWind

