HOORZITTING PROVINCIALE STATEN – 17 november 2014

Geachte Statenleden en belangstellenden op de publieke tribune,
mijn naam is Rob van Leeuwen en ik ben lid van Ferwerderadiel TegenWind.
Eerst een opmerking over Hiswa en Recron: dit zijn landelijke organisaties met
een achterban, die voornamelijk uit de randstad komt. Ze roepen zelfs in hun
pamflet op om “ook de klanten te vragen om te reageren … omdat ze veelal niet
in Friesland woonachtig zijn”. Dit geldt trouwens ook verschillende
natuurverenigingen, die hun standpunt delen. Zij willen het IJsselmeer molenvrij houden voor de randstedelijke recreant. Dat daardoor de molens in de
achtertuin van de Friese inwoners komen, is pech voor die Friezen.
Deze verenigingen zijn verdwaald, zij moeten in Den Haag protesteren tegen het
Energieakkoord. Hier zijn zij aan het verkeerde adres. Dit is een hoorzitting van
de Friese Provinciale Staten, waar de volksvertegenwoordigers van de Friese
inwoners zitten. Zij behoren het belang van de Friese inwoners te beschermen en
niet die van landelijke verenigingen. En onze volksvertegenwoordigers
begrijpen dat een windmolen op 7km afstand veel minder overlast bezorgt dat
een in je achtertuin!
De verschillende actiegroepen, die tegen windmolens op het vaste land zijn,
hadden ook al acties georganiseerd op deze avond. Maar we vonden het niet
chique dat actiegroepen met verschillende standpunten tegen elkaar opgezet
worden en daarom hebben wij onze manifestaties afgelast. Alle actiegroepen
zijn tenslotte tegen windmolens en dat verbind ons.
Nu mijn betoog:
De vraag is niet óf windenergie goed of duurzaam is. Dat is het niet, maar toch
moeten we in 2020 530 MW hebben opgesteld.
De centrale vraag nu is: waar moeten die nieuwe molens dan komen?
In het IJsselmeer of op het vaste land?
En waarom maken we de keuze toch zo moeilijk?
Het is eigenlijk heel eenvoudig: Iedereen begrijpt toch dat een windmolen op
7km afstand veel minder overlast bezorgt dan een in je achtertuin!

We weten dat een actiegroep in Makkum tegen windmolens in het IJsselmeer is,
omdat het hun horizon gaat aantasten. Om dit te illustreren wilde ik een
visualisatie van het Windpark Fryslan op het scherm hier laten zien, maar dat
mocht helaas niet van de griffie. Maar iedereen kan het voor zichzelf opzoeken
op site www.windparfryslan.nl onder de kop “visualisatie”.
En als je dan de visualisatie vanuit Makkum voor een opgesteld vermogen van
260 MW opzoekt, dan zie je een foto van de boulevard van Makkum, het strand,
het water en daar aan de einder paar verticale witte streepjes. Dat zijn de
windmolens. Op een afstand van 7 km zie je de wieken niet, je ziet slechts de
masten als kleine streepjes aan de horizon.
Is dit erg? Liever niet natuurlijk, maar desastreus is het nu ook weer niet. Want
als de molens daar niet komen, dan komen ze op het vaste land.
En Iedereen begrijpt toch dat windmolens op 7km afstand veel minder overlast
bezorgen dan molens in je achtertuin!
Trouwens 250 MW komt er zo wie zo in het IJsselmeer door minister Kamp.
Nu stelt GS 350 MW in het IJsselmeer voor. Dan klikken we op de site naar de
visualisatie voor 400 MW. Zie we een verschil?
Ja, een klein verschil. De molens waaieren iets verder naar links. Maar dit
verschil is niet dramatisch. De manshoogte gaat van 95m naar 105m, maar dat
verschil zie je niet van die afstand.
Want iedereen begrijpt toch dat windmolens op 7km afstand veel minder
zichtbaar zijn dan molens in je achtertuin!

Dus zet die 12 molens, die GS bij de kop Afsluitdijk wil hebben, ook maar in het
IJsselmeer.
Ik zei al, het is eigenlijk heel eenvoudig.
Dus eigenlijk waren deze hoorzitting met 75 insprekers overbodig, want onze
volksvertegenwoordigers begrijpen toch echt wel dat windmolens op 7km
afstand veel minder overlast bezorgen voor de Friese inwoners dan molens in de
achtertuin van hun kiezers!

