Geachte voorzitter, Provinciale Staten en publiek.
Even voorstellen
Mijn naam is Klaas Wiersma, ik woon aan de zeedijk te Ferwert, met uitzicht op 2
middelgrote windturbines en zicht op het windmolenpark Nijkerkerpolder
Ik spreek hier op persoonlijke titel en voor de stichting Ferwerderadiel Tegenwind
De uitdaging:
1) Op 24 oktober j.l. bereiken de Europese lidstaten een energieakkoord, met daarin
doelstellingen voor de toekomst: 14 % hernieuwbare energie in 2020, 16% in 2023 en
27% of 30% in 2030 . Doel: reductie van CO2 uitstoot (en onafhankelijkheid van
buitenlandse energiebronnen)
2) Onze overheid zet in op het realiseren van 6.000 MW hernieuwbare energie voor
2020 en verdeelt de klus onder de provincies.
3) Fryslân moet 530,3 MW windenergie op land realiseren, want de zee is al bijna vol
gepland.
4) Het rijk spreekt de voorkeur uit voor plaatsing van windturbines in het IJsselmeer.
Met hulp van de crisis en herstelwet lekker snel te realiseren.
5) Maar hoe zien wij het zelf?
De voorgestelde oplossing:
1) Fryslân Foar de Wyn probeert nog alternatieven gedragen te krijgen bij de bevolking,
maar zoals is gebleken, te vergeefs.
2) Volgens het voorstel GS zijn windturbines op het IJsselmeer, kop van de Afsluitdijk en
deels op het land de minst slechte oplossing en volgt daarmee grotendeels het
voorstel van het rijk.
Mijn mening over het voorstel GS: deels acceptabel
1) Mega windturbines zijn de laatste jaren flink gegroeid. 20 jaar geleden nog 40 meter
nu 200 meter tiphoogte. Geen bescheiden molens meer, maar gigantische
energiefabrieken, die alles en iedereen in de wijde omgeving letterlijk en figuurlijk in
de schaduw zetten. Het einde van deze ontwikkeling is nog niet in zicht.

2) Bijna niemand wil deze giganten in de achtertuin of op het water. Ze ontwrichten de
samenleving. De “Mienskip” , rust, ruimte en welzijn dreigt verwoest te worden
3) Dit wordt nog versterkt door de onredelijke scheefgroei tussen financieel gewin voor
de één en fysieke en mentale overlast (en financieel verlies) voor de ander.
4) Fryslân wordt de energiefabriek van het Westen.
5) Het voorstel van GS is daarom naar mijn mening niet acceptabel, megamolens passen
in het geheel niet in onze Mienskip, dus ook niet op het IJsselmeer. Ze passen alleen
op zee, maar helaas is dat nagenoeg vol gepland.
6) De enige uitzonder kunnen we maken voor de Afsluitdijk, als het dan toch moet,
maak daar dan het ultieme centrum voor productie van hernieuwbare energie.
Maar er moet meer gebeuren, dat is zeker
1) U kiest nu voor een deeloplossing, maar over een aantal jaren hebben we dezelfde
discussie. Hoe past het voorstel van GS in dit geheel? Hoe worden de doelstellingen
van 2023 en 2030 gerealiseerd? Komen de voorstellen van Fryslân foar de Wyn dan
toch weer op tafel? Of worden bestaande parken uitgebreid of hoger maken?
2) Ik mis het masterplan voor Fryslân. ik mis de ambities in het voorstel van GS om deze
bedreiging juist om te buigen naar kansen voor de toekomst
3) Fryslân moet een omgeving van rust, ruimte, natuur en recreatie en bescheiden
industrie blijven, ook na 2030. Dus voor de plannen van Fryslan foar de Wyn is geen
ruimte en moeten daarom definitief van tafel. Maar wat dan wel?
4) Investeer in de toekomst, met hulp van opbrengsten uit het megaturbinepark .
Zoek de buurprovincies op om tegenwicht te bieden aan het geweld uit de Randstad
5) maak een enorm succes van Blue Energy (nog meer dan nu het geval is).
6) participeer in onderzoek naar Thorium kerncentrales, geef die desnoods een plek op
de Afsluitdijk.

7) energiebesparing. ik mis een duidelijk voorstel van GS om te investeren op
energiebesparing en CO2 reductie. Ook hier zijn toch taakstellende afspraken
gemaakt met het rijk?
Hier is nog winst te behalen, maak hiervoor een plan en investeer vooral in de jeugd.
8) Stop met het aantrekken van energieverslindende industrie. Het is toch onbegrijpelijk
dat we zo met dit vraagstuk worstelen en dat toch energieverslindend industrie met
open armen ontvangen. Het gunstige belastingklimaat en het overschot aan schone
energie, is koren op de molens van de informatica giganten als Google en Microsoft.(
opschaling van datacentra kost honderden megawatts aan energie. )
9) investeer in een oplossing voor het dreigende instabiliteit van het elektriciteitsnet.
Maak in het IJsselmeer aan de Afsluitdijk een piekcentrale, zoals beschreven is in het
plan van bureau Lievense
10) kortom er is meer uit te halen dan naar de pijpen van Den Haag te dansen
11) sta op tegen de heilloze weg die het kabinet is ingeslagen. Laat zien dat dit niet de
duurzame weg is die we zoeken. Kom met voorstellen voor tijdelijke en voor een
definitieve oplossing van het energie- en CO2 vraagstuk en maak duidelijk: Wij willen
geen megamolens in ús Mienskip !

En wat ga ik/gaan wij er aandoen?
Kiezers begrijpen zo langzamerhand niet meer waar de politieke partijen voor staan met dit
onderwerp.
Velen, waaronder ik, voorzien verloedering van de democratie, voelen zich niet gehoord,
niet begrepen of zelfs verraden.
Hier kan ik misschien wel wat aan doen. Vanuit Ferwerderadiel Tegenwind is een nieuwe,
“one-issue” partij zich aan het warm lopen om een platform te bieden voor alle ontevreden
kiezers.
Komen de molens toch op land, dan zal Partij Foar Moai Fryslân in maart 2015 die kiezers
de gelegenheid geven, om van zich te laten horen!

U , PS, staat voor een belangrijk besluit, wat forse impact zal hebben op onze Friese historie.
Koester het “Moaiste Lân op Ierde” voor een gezonde en veilige omgeving voor ons
nageslacht.
Bedankt voor uw aandacht
Klaas Wiersma

