Beste medestanders,
Het is alweer een tijd geleden dat Nieuwsbrief 3 uitkwam op 14 juni 2014.
We krijgen nu vragen wat er op dit moment gebeurt, want het lijkt zo rustig.
Dat komt omdat eigenlijk alle partijen wachten op het advies van de commissie Winsemius, die nu achter
gesloten deuren aan het vergaderen is.
I. Laten we even teruggaan in de tijd en om de gebeurtenissen weer helder voor ogen krijgen.
1.
Een belangrijke datum was 18 juni toen onze Provinciale Staten de Rijks
taakstelling accepteerde om in 2020 binnen de provincie Friesland 530 MW aan windenergie te plaatsen.
2.
Ondanks dat de huidige coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP drie
zoekgebieden binnen Friesland hadden afgesproken in hun coalitie akkoord, werd de zaak volledig open
gebroken toen gedeputeerde Hans Konst de regie uit handen gaf aan een gelegenheids comité onder de
naam “Fryslan foar de Wyn” (FfdW).
3.
FfdW bestaat uit drie partijen: het comite “Hou Friesland Mooi” (een
actiegroep uit de driehoek Harlingen-Bolsward-Makkum, de Friese Milieufederatie (een koepelorganisatie
van natuur en milieuorganisaties, waarvan je je afvraagt of hun standpunten wel door hun achterban
wordt
ondersteund) en Platform Duurzaam Friesland (de windmolen vertegenwoordigers).
4.
FfdW heeft een proces geïnitieerd waarbij alle initiatieven voor
windmolenparken een platform kregen. Deze initiatieven werden gepresenteerd in verschillende
bijeenkomsten. Dit proces heeft veel onrust onder de bewoners van Friesland veroorzaakt. Maar de
omwonenden zijn nu in ieder geval gewaarschuwd. Het heeft tot heftige taferelen geleid tijdens de
bijeenkomsten en bijna iedere beoogde locatie heeft nu zijn eigen actiegroep, die tegen deze plannen in
het geweer komt.
5.
Alle initiatieven zijn vervolgens gepresenteerd aan een adviescommissie
onder leiding van de heer Winsemius. Deze zal eind september verschillende scenario’s presenteren voor
plannen die wel draagvlak kunnen vinden bij de bevolking.
6.
FTW heeft een brief naar de adviescommissie hebben gestuurd om nogmaals
te benadrukken dat hier geen draagvlak voor windmolenparken tussen de bewoners is.
7.
Het Fryske Gea heeft recentelijk hun criteria voor windmolenparken
aangescherpt. Zie: www.itfryskegea.nl .
8.
Het samenwerkingsverband Wind Arm Friesland heeft een brief gestuurd
aan diverse belangrijke bestuursorganen voor een windmolenarm Friesland.
9.
De criteria die door de adviescommissie worden gehanteerd zijn
volstrekt onduidelijk en de beraadslagingen vinden achter gesloten deuren plaats. We zijn er niet gerust
op omdat er veel sympathisanten van windenergie in deze commissie zitten. We zijn dan ook erg
benieuwd naar het konijn wat uit de hoge hoed zal worden getoverd.

II. Hoe verder?
1.
Gek genoeg rapporteert deze commissie Winsemius niet aan gedeputeerde
Konst, maar aan een niet democratisch verkozen comité FfdW. Wat is de rol nog van Konst? Hoe gaat hij
om met zijn verantwoordelijkheid?
2.
Uiteindelijk zullen de voorstellen beoordeeld moeten worden door onze
volksvertegenwoordigers, de Provinciale Statenleden. De definitieve keuze van de combinatie van
windmolenparken is aan de politiek.
3.
De verschillende fracties in de PS zullen wel rekening moeten houden
met de wil van het volk, omdat de Provinciale Statenverkiezingen eraan komen op 18 maart 2015 .
4.
De meerderheid van de inwoners willen namelijk niet meer megamolens op
het vaste land, maar prefereren een plan voor 400 MW in Windpark Fryslan in het IJsselmeer.
5.
Het is nu eenmaal een feit dat een windmolen op 7 km afstand
aanmerkelijk minder overlast geeft aan de omwonenden dan een molen op 400 meter van hun huis.
6.
Daarom gaat stichting Ferwerderadiel TegenWind in de komende weken

gesprekken voeren met mogelijke medestanders om zo een breed front te vormen tegen meer
windmolens op het Friese vaste land.
III. Wat kunt u doen?
1.
Wij moeten de politiek blijven duidelijk maken dat wij geen windmolens
in onze directe omgeving willen hebben. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door het tonen van een
TegenWind poster achter uw raam of in uw tuin om aan te geven dat u tegen windmolens in uw buurt
bent. U kunt de poster aanvragen door een (retour)mail te sturen naar
ferwerderadieltegenwind@gmail.com met uw naam, adres en telefoonnummer onder vermelding van
“poster”.
2.
Wij roepen iedereen op om hun standpunten over meer windmolens op het
Friese vaste land kenbaar te maken aan onze volksvertegenwoordigers in de PS.
3.
Verder moeten we lijdzaam afwachten totdat de adviezen van de
adviescommissie bekend worden.
Wij verwachten dat de bekendmaking van het advies van de commissie Winsemius tot een golf van
verontwaardiging zal leiden en zullen dan - zo
nodig- verdere acties organiseren.
Wij houden u op de hoogte.
Namens Ferwerderadiel TegenWind

