
NIEUWSBRIEF 3 van 21 juni 2014 
 
Beste medestanders en sympathisanten, 
 
Er is heel veel gebeurd sinds onze Nieuwsbrief no. 2 van 30 mei 2014. 
 
Gesprek met wethouder en burgemeester Ferwerderadiel Vertegenwoordigers van Ferwerderadiel 
TegenWind (FTW) hebben op 6/6 een gesprek gehad met wethouder de Vries en op 10/6 met 
burgemeester van de Berg. Beiden bevestigden dat het gevolgde proces met drie gemeenteambtenaren 
binnen Lokale Enerzjy Ferwerderadiel (LEF) niet ideaal was verlopen. Ook werd bevestigd dat het 
“Raadsprogramma 2014-2018” nog steeds overeind staat. Hierin staat: “De gemeente staat niet open 
voor grote clusters of lijnen met windmolens maar wel voor andere alternatieve energiebronnen”. Hoe dit 
te rijmen valt met de plannen van LEF blijft onduidelijk. Verder blijft het oorverdovend stil aan de zijde 
van de gemeente fracties in deze discussie. 
 
Handtekeningen aanbieden aan gedeputeerde Konst Op 11/6 was het dan zover. Na weken van hard 
werken door vele actiegroepleden werden namens 8 verschillende actiegroepen (en de basisschool “Op 
Streek”) 4300 (!) handtekeningen aan de heer Konst aangeboden. 85% van de mensen die wij bereikt 
hebben was tegen windmolens. 
Het leverde de nodige aandacht van de pers op. Tegelijkertijd vroegen we een vervolg gesprek met 
gedeputeerde Konst en de agenda hiervoor werd overhandigd. Zie bijlage 1. 
 
Winddag 2014 te Emmeloord 
Enercon maakt de grootste windturbines en organiseerde samen met de windindustrie deze 
voorlichtingsdag. Twee vertegenwoordigers van FTW hebben de bijeenkomst bijgewoond. Het was 
intimiderend om het hol van de leeuw te betreden. Het was opvallend hoe enthousiast de mensen 
(boeren die 
participeren) in de Flevopolder waren voor hun windturbines. De hele polder komt vol te staan met de 
grootste molens van Nederland. Gelukkig werd Friesland nauwelijks genoemd. We konden met eigen 
ogen zien hoe klein het verschil was tussen 250  en 400 MW voor “Windpark Fryslan” vanaf de wal, 
dankzij een visualisatie scherm. 
 
Gesprek met FNP 
Op 17/6 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van FTW en leden van de FNP 
statenfractie o.l.v. mevrouw Annigje Toering. De doelstellingen van beide partijen waren identiek (geen 
molens op het Friese vaste land), maar de tactiek om dit te bewerkstelligen verschilde wezenlijk. Dat 
hebben we gezien op 18/6 toen de FNP instemde (3 van de vier stemmen) met de 530 MW. 
 
Fryslan foar de Wyn (FfdW) bijeenkomst in Burdaard Op 17/6 vond de zoveelste bijeenkomst van FfdW 
plaats, dit keer in Burdaard voor Wjukslach en Hege Hearen. Een flyer met aandachtspunten voor de 
aanwezigen werd namens FTW uitgedeeld. Zie bijlage 2. De organisatie van FfdW was dit keer 
aanmerkelijk strakker dan bij de eerste bijeenkomsten en er werden daadwerkelijk argumenten 
uitgewisseld tussen initiatiefnemers en omwonenden. De uiteindelijke conclusie is dat er geen draagvlak 
is voor windmolens in onze leefomgeving, behalve bij initiatiefnemers. 
 
 
Provinciale Staten (PS) vergadering op 18/6 Tijdens deze vergadering werd de Rijkstaakstelling van 530 
MW voor Friesland aangenomen met 23 stemmen voor en 17 tegen. Als men bedenkt dat de FNP (met 3 
stemmen voor) eigenlijk tegen windmolens is, had bij een andere tactiek van de FNP het erg spannend 
kunnen worden. Dit resultaat toont aan dat de mening van onze volksvertegenwoordigers in de PS over 
windenergie aan het kantelen is. De publieke tribune was tot de nok gevuld en de actieleden zijn de 
vergadering begonnen met het zingen van het Fries volkslied. Erg leuk en ongebruikelijk! 
 
Gesprek met gedeputeerde Konst 



Op 19/6 hebben vier vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband Noord Friesland TegenWind 
een constructief gesprek met de heer Konst gehad en daar hebben wij onze doelstelling aan de hand van 
onze agenda nog eens duidelijk neergelegd: Geen windmolens op het Friese vaste land. 
 
Hoe verder? 
Het is ondertussen wel aan iedereen duidelijk dat de plannen van FfdW veel weerstand hebben 
opgeroepen en dat het draagvlak voor deze plannen niet aanwezig is. Er blijft een groot wantrouwen ten 
aanzien het proces van FfdW en we zullen hun eindrapport in detail bestuderen. 
 
Het gaat tot dusverre eigenlijk best wel goed. We wisten dat er weinig kans bestond om aan de 
Rijkstaakstelling te ontkomen, hoewel we dat liever hadden zien gebeuren. Nu is de centrale vraag: op het 
land of in het IJsselmeer? 
 
Ons centrale argument is nu: “Zelf een klein kind begrijpt dat een molen op 7 km afstand in het IJsselmeer 
aanzienlijk minder overlast aan de bewoners van Friesland geeft dat een molen op 400 meter van hun 
huis”. We zijn dus tegen windmolens op het Friese vaste land en accepteren met tegenzin dat ze in het 
IJsselmeer en eventueel op de Afsluitdijk komen. 
 
Na het traject van FfdW gaat hun eindrapport naar een adviescommissie onder oud-politicus Pieter 
Winsemius. Deze commissie zal hun aanbeveling rond oktober 2014 doen aan de gedeputeerde Konst. 
 
Na onze acties en de aandacht van de pers worden we nu gevraagd door andere actiegroepen in Friesland 
om gezamenlijk op te trekken tegen windmolens op het land. We beraden ons hierover. De gesprekken 
daarover zullen volgen. 
 
Positief effect 
We hebben de afgelopen tijd een enorme saamhorigheid gevoeld binnen onze eigen actiegroep en tussen 
de verschillende groepen. Niets verbindt beter dan een gemeenschappelijk doel. 
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