
Geachte heer Konst, 

  
Wij begrijpen dat u als gedeputeerde samen met de andere collegeleden 

op 28 oktober aanstaande een standpunt gaat innemen over de plaatsing 

van windmolens in Friesland.  
U baseert uw standpunt dan waarschijnlijk op het advies van het comité 

“Fryslan foar de Wyn” (FfdW) en hun adviesgroep  onder leiding van de 
heer Winsemius. Het lijkt misschien aantrekkelijk om dit advies integraal 

over te nemen, maar dit zou een grote fout zijn die zou  aantonen dat u 
de Friese burger niet erg hoog aanslaat.  

  
Want in het begin stelde FfdW nog als absolute voorwaarde dat er een 

breed gedragen draagvlak voor de plannen moest zijn. Maar na de 
verhitte debatten op de voorlichtingsavonden, de telefonische enquête 

(ondanks de zeer leidende vragen) en de effectenmatrix van het 
adviesbedrijf Anthea, bleek dit draagvlak eenvoudigweg niet te vinden te 

zijn. Daarom spreekt FfdW daarna alleen nog maar over “acceptatie” in 
plaats van “draagvlak”, wat op een ondoorzichtige wijze bepaald wordt. 

  

Het minimaliseren van de overlast voor de Friese burgers zou 
doorslaggevend moeten zijn.  

 
En dat is eigenlijk vrij eenvoudig te realiseren: er ligt namelijk een plan 

klaar voor een windpark onder de Afsluitdijk in het IJsselmeer. Daar kan 
400 MW aan windenergie worden geplaatst op 7 km afstand van de 

dichtstbijzijnde omwonenden. Iedere burger kan bedenken dat een 
windturbine op deze afstand minder overlast geeft dan een molen pal 

naast je deur.  
  

Een politiek voordeel van de keuze voor Windpark Fryslan zou zijn dat de 
Friese burgers hier in zijn algemeenheid achter staan. OK, er is een kleine 

maar zeer effectieve actiegroep “Don Quichote” die er tegen is omdat zij 
op deze molens gaan uitkijken. Maar het Windpark Fryslan komt er in 

ieder geval met 250 MW en het verschil met 400 MW is vanaf de 

waterkant bijna niet te zien. 
  

Bovenstaand politiek voordeel is erg belangrijk voor de zittende 
provinciale bestuurders, omdat de Friese burgers in  maart 2015 Friese 

stemmers worden bij de Provinciale verkiezingen. Zij zullen tegen die tijd 
de uitkomst van dit debat en de rol die hun volksvertegenwoordigers 

hebben gespeeld nog niet vergeten zijn. 
  

Wij hopen dat het College (en later de Statenleden) het belang van de 
Friese burgers voor ogen houden en zich niet met een kluitje in het riet 

laten sturen door allerlei manipulatieve processen van niet-democratisch 
gekozen partijen zoals FfdW en hun adviescommissie.  

  



Ook hopen wij, dat u een door de wol geverfde onderhandelaar zult 

benoemen voor de onderhandelingen met de initiatiefnemers van 
Windpark Fryslan om zo het maximale resultaat voor de Friese burgers 

veilig te stellen, qua participatie en sanering van de bestaande molens. 

  
Wij wensen u veel wijsheid toe met dit moeilijke dossier. 

  
Met vriendelijke groet, 

  
ir. R.H. van Leeuwen, namens Ferwerderadiel TegenWind  

 
 

 
 


