
Beste medestanders tegen windmolens op het Friese vasteland, 

  
  

Er is veel gebeurd in de afgelopen 3 maanden sinds onze 

Nieuwsbrief 4: 
  

1- De adviescommissie Winsemius heeft inderdaad een konijn uit de hoge 
hoed van “Fryslan Foar de Wyn” (FfdW) getoverd en is met een 

aanbeveling voor de Gedeputeerde Staten van Friesland (GS) gekomen. 
Deze aanbeveling bestaat uit plannen in de categorie A (doen), B (doen 

mits) en C (niet doen). De criteria waarop deze keuze tot stand is 
gekomen blijft volstrekt onduidelijk. De voorwaarde van “draagvlak” is 

ingeruild voor “acceptatie”, die op een mistige manier wordt bepaald. 
Verder is nauwelijks gebruik gemaakt van de effecten- matrix opgesteld 

door het adviesbureau Antea, waardoor plannen die zeer slecht scoren in 
de matrix toch onder een A of B categorie terug te vinden zijn. 

  
2- Gelukkig heeft de GS het belang van de meerderheid van de Friese 

bevolking laten tellen en zij hebben besloten om het grootste deel van het 

benodigd vermogen in het IJsselmeer op te stellen in  Windpark Fryslan 
(en helaas ook nog 12 molens op het vaste land bij de kop Afsluitdijk). Dit 

lijkt ons een acceptabel voornemen als je dan toch tot 530MW aan 
windenergie binnen de provincie moet plaatsen.  

 
3- Helaas is het niet duidelijk of er een meerderheid binnen de Provinciale 

Staten (PS) zich achter deze aanbeveling van GS zal scharen. Vooral de 
PvdA fractie heeft zich (nog) niet achter dit standpunt gesteld. Er kan zich 

nog een kleine meerderheid over links tegen deze plannen uitspreken en 
dan zijn we weer terug bij af. 

  
4- Als er geen meerderheid binnen PS voor de aanbevelingen van GS te 

vinden zal zijn, dan staan weer alle scenario’s open: terug naar het advies 
van commissie Winsemius met 250 MW in het IJsselmeer, alles in het 

IJsselmeer of ontelbare compromissen tussen deze twee uitersten. 

  
Wat staat er te gebeuren? 

  
a- De PS heeft hoorzittingen georganiseerd op maandag 17, dinsdag 18 

en donderdag 20 november a.s. in het Provinciehuis op de Tweebaksmarkt 
52 te Leeuwarden. Sprekers, die zich van te voren hebben opgegeven, 

mogen dan hun standpunt verduidelijken in maximaal 5 minuten. 
  

b- Vele sprekers hebben zich opgegeven vanuit onze actiegroepen en 
zullen toelichten waarom de molens niet op het vaste land moeten komen. 

  
c- Wij roepen onze achterban op om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op 

de publieke tribune tijdens deze inspraak avonden! Daarmee geeft u aan 



dat dit een belangrijke kwestie is voor Friesland. Aanvang van de avonden 

is om 19.00 uur; inloop vanaf 18.30 uur. 
  

d- De landelijke organisaties HISWA en RECRON hebben protest acties 

aangekondigd op 17 november voor het Provinciehuis. Zij willen het 
IJsselmeer vrijwaren van windmolens voor hun achterban; een achterban 

die voornamelijk in de Randstad woont. Helaas betekent dit voor de Friese 
inwoners dat de molens dan op het Friese vaste land geplaatst moeten 

worden. 
  

e- Vele actiegroepen hadden zich ook voorbereid om op deze dag 
manifestaties te houden, maar daar zien wij nu van af. Wij willen ons niet 

laten opzetten tegen actiegroepen die anders denken, want in principe zijn 
we allemaal tegen windenergie. Wij danken de vele actiegroepen tegen 

windmolens op het vaste land voor hun voorbereidingen. Het is misschien 
niet voor niets geweest; wij kunnen altijd nog in de komende maand in 

actie komen als dit al nodig zou zijn. 
  

f- Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de vorming en registratie van 

onze nieuwe (one-issue) politieke partij “Moai Fryslan” afgerond. Mocht op 
16 december blijken dat het alsnog nodig is, dan zullen wij de partij voor 

22 december a.s. registreren om mee te doen aan de provinciale 
verkiezingen op 18 maart 2015. 

  
  

Wij hopen op uw verdere ondersteuning. 
  

Namens stichting Ferwerderadiel TegenWind 
  

  
 

  
 
 


