Inbreng van projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân
tijdens de hoorzitting energie van Provinciale Staten op 20-11-2014
Het debat over de meest gewenste plaats van windmolens in Friesland heeft het afgelopen jaar veel
energie los gemaakt.
Heel veel mensen hebben mee gedacht over de beste oplossing.
Daarbij zijn veel verschillende meningen opgebracht en zijn ook veel emoties opgeroepen. Dat laatste
is ook begrijpelijk. Deze aantrekkelijke provincie heeft heel wat moois te verdedigen.
In het heetst van de strijd werd het debat de afgelopen tijd soms ook gevoerd m.b.v. Karikaturen. Dat
maakt u het leven van u als statenleden niet eenvoudiger.
In de korte tijd die mij is toegemeten wil ik een aantal beelden over Windpark Fryslân nog eens helder
neerzetten. Ik beperk me daarbij tot enkele onderwerpen, die de afgelopen tijd nogal nadrukkelijk de
aandacht kregen in het debat.
Daarnaast verwijs ik u graag naar de informatie die wij u vooraf hebben toegestuurd.
Ik wil kort iets zeggen over de locatie van windpark Fryslân, de invloed op toerisme, de bijdrage aan
de Friese economie en de bijdrage aan de sanering van windmolens op land door middel van
participatie ensSanering.
Locatie en omvang
De laatste weken wordt door verschillende betrokkenen in het debat gewezen naar een opstelling
evenwijdig aan de Afsluitdijk. Misschien zou dat een passende locatie zijn. Wij hebben die gedachte
aanvankelijk ook gehad. De allereerste schetsen van Windpark Fryslân gingen ook uit van een
opstelling met meerdere lijnen evenwijdig aan de Afsluitdijk. Als snel zijn wij juist naar aanleiding van
gesprekken met mensen uit o.a. Makkum tot de overtuiging gekomen, dat hier veel te veel bezwaren
aan kleven. Met het oog op de belangen van mensen, natuur en milieu zijn we steeds verder van de
kust en de dijk terecht gekomen. Plaatsing van het windpark in het water evenwijdig aan de Afsluitdijk,
zoals sommigen nu bepleiten, leidt tot een aanzienlijke verslechtering ten opzichte van het huidige
ontwerp. Het windpark komt zo dichter op Makkum te liggen de milieueffecten zijn groter en het beslag
op de horizon wordt er juist groter door.
Toerisme
Watersport en toerisme zijn belangrijke bronnen van inkomsten in Sûdwest Fryslân. Beide sectoren
kampen vandaag al met zorgen. Binnen de gemeente Sûdwest Fryslân bestaat de vrees voor
mogelijk nadelige gevolgen van een windpark voor de kust op het toerisme. Uit alle beschikbare
onderzoek is nergens in Europa zo’n effect vastgesteld. We zien daarentegen rond vergelijkbare
windparken wel nieuwe toeristische initiatieven ontstaan vaartochten langs molens, uitzichtpunten,
aanlegplaatsen bij natuur, bezoekerscentra. Wij zullen graag met de provincie, de gemeente en een in

te stellen Omgevingsraad en geïnteresseerde ondernemers zulke nieuwe mogelijkheden onderzoeken
en waar mogelijk financieel mee op weg helpen.
Participatie en sanering
Waar sprake is van lasten van windmolens moet ook sprake zijn van gedeelde lusten. Dat is een
terechte opvatting. Het door sommigen opgeroepen beeld dat bij een windpark in het IJsselmeer de
voordelen elders terecht komen is niet juist. Windpark Fryslân zal per jaar – afhankelijk van de
definitieve omvang - 3 tot 5 miljoen euro per jaar bijdragen aan de Friese economie. Dit in de vorm
van: de opbrengsten van financiële burgerparticipatie, een omgevingsfonds, lokale belastingen,
werkgelegenheid en gecreëerde natuurwaarde. Gedurende de hele levensduur van het windpark van
20 jaar is dat 60 – 100 miljoen. Als de provincie besluit tot een deelneming van 49% kan dat nog
aanzienlijk verder oplopen. Met dit aandeel verschaft de provincie zich tegelijk de middelen om
Sanering van turbines van de grond te krijgen. Op deze manier kan het aantal turbines op land
verminderd worden en ontstaan er nieuwe kansen voor bestaande windondernemers. Het lijkt ons
redelijk dat een substantieel deel van deze lusten van sanering en participatie terecht komt in de
kustgemeente Sûdwest Fryslân.
Tot zover mijn bijdrage.

