Nieuwsbrief april 2021
Met deze nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte brengen van de
ontwikkelingen van windenergie binnen onze vereniging. We wensen jullie veel leesplezier.
Op zoek naar een nieuw bestuurslid
Het bestuur is op zoek naar versterking. Wie kan ons als team verstekken. Door de bestuurswisseling
zal Sigrid Arends haar bestuurstaken beëindigen, helaas zit haar termijn er op. Ze zal ons de komende
tijd administratief blijven ondersteunen.
Lagerwey-groep
We zijn een groep gestart met alle Lagerwey-leden. Doel hiervan is om samen onze zorgen te delen
maar ook van elkaar te leren over hoe je de turbine optimaal kunt inzetten. Door met elkaar te
spreken versterken we elkaar. We hebben de eerste digitale bijeenkomst inmiddels gehad. We
hebben in deze bijeenkomst gesproken over beperkingen, problemen en ook kansen en
mogelijkheden. Als bestuur hebben we dit overleg als zeer waardevol ervaren. We zullen binnenkort
een spreker uitnodigen voor deze groep om verder inspiratie te krijgen over nieuwe mogelijkheden.
Vestas
Binnen Vestas is het vorig jaar in de organisatie erg rommelig geweest. Er zijn veel wisselingen
geweest binnen het personeel. Uiteindelijk is er nu stabiliteit binnen de organisatie en mede
daardoor heeft Sigrid nu 1x in de 3 weken een vast overleg met Peter Gabriel van Vestas om over
zaken binnen onze vereniging te spreken. Als u als Vestas turbine-eigenaar iets heeft en u wilt dit via
Sigrid communiceren en of bespreekbaar maken dan kunt u rechtstreeks contact met haar opnemen
en zal ze dit voor u met Vestas bespreken.
Windunie
Als bestuur hebben we kennis gemaakt met het bestuur van de Windunie. We zijn nu aan het
oriënteren om te kijken waar we ons kunnen versterken. We gaan samen een webinar organiseren
en ook kunnen VWF leden deelnemen aan bijeenkomsten die Windunie gaat organiseren. Via het
secretariaat wordt u hierover geïnformeerd. We hopen tijdens onze Algemene ledenvergadering u
tijdens een korte inleiding van Windunie verder te informeren over de samenwerking.
Stage-opdracht
We hebben binnenkort een stagiaire die voor ons als Vereniging een opdracht gaat uitwerken over
het juridisch aspect van de nieuwe omgevingswet in relatie tot onze leden.
Doe Tank Duurzaam Fryslan
Vanuit de vereniging dragen we ook bij binnen een overlegstructuur over een gezamenlijke
energietransitie. Deze overlegstructuur heeft de naam Doe Tank Duurzaam Fryslan. In deze
overlegstructuur zitten FFD (de Feriening fan Fryske Doarpsmûnen) Govert Geldof, Aart Dijkstra en
Ultsje Wiersma en vanuit de Windunie Douwe de Jong en namens het VWF bestuur Halbe en Joazef.
Wij willen een proces in gang zetten waar de bewoners en gemeente maximaal bij betrokken worden
en volledige participatie het uitgangspunt is. Aandeelhouders in de participatie zullen bestaan uit
lokale bewoners, bedrijven en de huidige eigenaren van duurzame opwekinstallaties (met name
windturbines) die naar wens gesaneerd worden. En misschien dat de betreffende gemeente op de
e.o.a. wijze mee wil doen. Energie besparen en duurzame energie opwekken, gebruiken en inkopen
is noodzakelijk voor onze toekomst! De energietransitie op drie schaalniveaus Tegen deze
achtergrond kunnen we naar de energietransitie kijken. Uiteindelijk willen we alle fossiele bronnen
voor energie in Fryslân vervangen door groene bronnen.

Bij de projecten richting dit doel onderscheiden we drie schaalniveaus: Microniveau; Mesoniveau;
Macroniveau. Op microniveau gaat het om een grote hoeveelheid kleine projecten met vooral
zonnepanelen en een enkele windturbine. Met name op dit schaalniveau zijn
energiecoöperaties actief en wordt de Mienskip volop betrokken. Het wij-gevoel versterkt zich. Op
macroniveau gaat het vooral om omvangrijke windparken met hoge windturbines. In Fryslân hebben
we het over het IJsselmeerpark. Participatie beperkt zich tot financiële participatie. En dan hebben
we het mesoniveau. Dit zit als het ware tussen micro- en macroniveau in. Het gaat om een beperkte
hoeveelheid punten in Fryslân met geconcentreerde groene energie, geïntegreerd in het landschap.
We hebben onlangs een projectplan ‘Haalbaarheid energiehubs Súdwest-Fryslân’ naar de gemeente
Sudwest Fryslan gestuurd. De raderen draaien en we proberen met deze aanpak nieuwe energie op
te pakken.

Zijn er vragen en/of opmerkingen over de nieuwsbrief of heeft u zelf nog leuke ideeën over energie
opwekken, vastleggen en positief uitdragen dan kunt u zich altijd tot ons wenden.
Met vriendelijke groeten,
VWF bestuur

