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Geachte leden van Provinciale Staten,
Windpark Fryslân B.V. is blij met de Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014 IJsselmeer. Volgens deze
visie past Windpark Fryslân, dat is voorzien in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk, binnen de
ruimtelijke reservering voor windenergie in de provincie.
Wij zijn - na een zeer uitvoerige oriëntatie – zelf ook tot de conclusie gekomen, dat dit gebied de
enige plek in Friesland is waar met minimale overlast een groot deel van de Friese taakstelling voor
windenergie kan worden gerealiseerd. Nadelige effecten op de leefomgeving van mensen door
geluid en slagschaduw zijn op deze locatie geheel afwezig. Windpark Fryslân kan bovendien een
grote kwaliteitsimpuls voor het totale Friese landschap betekenen, omdat het een belangrijk deel
van de in de provincie te saneren windmolens kan herbergen.
De nationale overheid en de provincie hebben hun concrete doelstellingen voor windenergie voor de
komende jaren vastgelegd. Ze laten het aan private partijen over om concrete windprojecten te
ontwikkelen. De opdracht van de provincie luidt daarbij: ‘meer windenergie met minder molens en
behoud van het Friese landschap.’ De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hebben deze uitdaging
van de provincie voluit aanvaard en vanaf de start van hun project in 2008 nauw overleg gevoerd
met alle betrokken overheden en met relevante maatschappelijke groeperingen.
In samenspraak met veel partijen is gezocht naar een locatie waarbij de belangen van duurzame
energie, landschap, ecologie en economie optimaal gecombineerd kunnen worden. Dat overleg is
meer dan nuttig gebleken. De inbreng van deze partijen heeft geleid tot draaiing van het aanvankelijk
beoogde gebied, waardoor de afstand tot de Friese kust is vergroot van 3 naar 6,5 km, alsmede tot
een opstelling van de beoogde windmolens in een zwerm, waardoor het beslag van de horizon sterk
wordt beperkt en er fraaiere kijklijnen en een rustiger totaalbeeld ontstaan.
Wij beseffen dat er met name bij kustbewoners en omwonenden zorg bestaat over onze plannen.
Deze verdient alle aandacht. Om die reden hebben wij waarheidsgetrouwe fotomontages laten
maken vanuit een aantal belangrijke zichtlocaties, die iedereen in staat stelt in de toekomst te kijken.
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We willen er daarnaast zeker niet aan voorbij gaan dat er zorgen blijven bestaan over onze plannen
en de mogelijke nadelige bijeffecten. We spannen ons in om deze zoveel mogelijk te beperken en te
compenseren. In de milieueffectrapportage, waaraan nu de laatste hand wordt gelegd, wordt hier
uitvoerig over gerapporteerd.
De provincie Friesland heeft in haar beleidsstukken vastgelegd dat het draagvlak onder windenergie
moet worden vergroot door een positieve bijdrage aan de lokale economie, voorzieningen in de
dorpen, sanering van oude windturbines en financiële participatie van inwoners. De initiatiefnemers
van Windpark Fryslân ondersteunen dit ten volle. Zij wijzen er daarbij wel op dat de uitvoering van
dit beleid een lange adem vraagt en dat de inzichten vanuit de gemeenschap gedurende de lange
ontwikkeltijd van dergelijke projecten kunnen wijzigen. Bestuurlijk gezien past deze opdracht daarom
misschien beter bij de overheid dan bij een initiatiefnemer.
Tegen deze achtergrond hebben de initiatiefnemers van Windpark Fryslân de provincie Friesland 49%
van de aandelen in het windpark aangeboden. De provincie kan deze aandelen op korte termijn
verwerven met een korting op de objectief vast te stellen waarde. De initiatiefnemers willen de
provincie zo helpen eigen fondsen te vormen voor door haar zelf te formuleren regionale
compensatie- en stimuleringsprogramma’s en voor de sanering van verouderde windmolens op land.
Het aanbod aan de provincie om deel te nemen in dit windpark staat nog steeds open.
Met haar participatie kan de provincie vele kanten op. De provincie kan aandelen aanbieden aan
eigenaren die hun molens gedwongen moeten saneren. Ze kan de aandelen ook tegen een gunstige
prijs doorverkopen aan inwoners van de provincie om hen direct te laten meeprofiteren van het
windpark. Met verkoop van de aandelen kan ook een omgevingsfonds gefinancierd worden. En de
provincie kan de aandelen aanhouden als jaarlijkse bron van inkomsten. De provincie kan naar eigen
inzicht ook kiezen voor een combinatie van deze mogelijkheden
Windpark Fryslân wil - zo mogelijk mét, maar ook zonder participatie van de provincie - een
windpark van en voor Fryslân zijn. Wij staan er ten volle voor open met alle geïnteresseerde partijen
de economische kansen van het windpark verder te ontwikkelen, zoals bij voorbeeld op het gebied
van toerisme. Het windpark en het daarbij te ontwikkelen vogeleiland bieden volop mogelijkheden
voor toeristische activiteiten, zoals de recreatieve vaart, sportvisserij, vogelkijkers en dagexcursies
voor verblijfstoeristen aan de kust.
We zijn minder gelukkig met de verdeeldheid die we ontmoeten binnen politieke partijen, die in Den
Haag akkoord gaan met de landelijke Structuurvisie Wind op Land, maar op provinciaal en lokaal
niveau een heel andere geluid laten horen. Wij zijn er van overtuigd dat als men bereid is actief met
ons mee te denken, het windpark in economische zin veel kansen biedt voor de lokale omgeving. Wij
staan klaar om dit verder met u en alle andere betrokkenen uit te werken en te concretiseren.
Windpark Fryslân is vanaf het land, vanaf het water en vanuit de lucht gezien in een
passende verhouding gebracht tot de Afsluitdijk, waardoor beide grote industriële werken elkaar
aanvullen en versterken. Ze vormen allebei een uiting van Friese trots en vakmanschap. Dankzij hun
uitgekiende omvang en ligging ten opzichte van elkaar vormen ze samen een nieuw eigentijds icoon
voor de provincie. Het is een nieuwe stap vooruit. Niet voor niets staat bij het monument op de
Afsluitdijk ‘een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst’.
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