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Mei it each op een verantwoorde invulling van de Friese taakstelling om in 2020 530,5
MW aan windenergievermogen gerealiseerd te hebben.

Oerwagende dat : . We als provincie met het Rijk een taakstelling
hebben afgesproken om in 2020 530,5 MW aan
windenergievermogen in Fryslân gerealiseerd te
hebben;

• Het Rijk een Structuurvisie Windenergie op Land
heeft vastgesteld waarin voor Fryslân een windpark
van 250 tot 400 MW in het IJsselmeer is
opgenomen;

• De Tweede Kamer een motie heeft aangenomen
om het windpark in het IJsselmeer vooralsnog te
beperken tot 250 MW onder voorwaarde dat
Fryslân op basis van de uitkomsten van FFDW met
een alternatieve invulling op land komt;

• Dat de minister van EZ op grond hiervan de
provincie tot 1 januari 2015 de tijd heeft gegeven
om op grond van realistische alternatieven de
taakstelling van 530,5 MW planologisch in te vullen
en vast te stellen;

• Er een samenhang bestaat tussen het
windenergievermogen dat op land wordt
gerealiseerd en dat in het IJsselmeer wordt
gerealiseerd;

• Voor het vasteland Fryslân Foar de Wyn (FFDW)
een intensief zoekproces heeft gevolgd en als
sluitstuk daarvan aan ons heeft geadviseerd om
locaties van de plannen op de A- en de B-lijst te
selecteren als gebieden waar een nieuw
windproject mag worden ontwikkeld;

• FFDW daarnaast aan de provincie enkele
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aanbevelingen heeft gedaan over de
uitvoeringsorganisatie, compensatie, participatie,
sanering, en spelregels voor de realisatie van
windprojecten;

• We veel waardering hebben voor het gevolgde
proces en de verrichte inspanningen door de
partijen van FFDW;

• We op basis van alle informatie mcl. de milieu-
informatie nu een samenhangende keuze kunnen
maken over de invulling van de 530,5 MW op land
en in het IJsselmeer.

• Uit alle inspraakreacties op hoorzittingen en
inloopavonden, en alle berichten die de Staten
hebben ontvangen is gebleken dat er groot
draagvlak is voor windmolens op en langs de
Afsluitdijk (als alternatief voor het windpark
Fryslân).

• De gemeente Sûd-West Fryslân (waar de meeste
windmolens staan) zich meermaals heeft
uitgesproken voor de opstelling op en langs de
Afsluitdijk.

• Opruimen van — in eerste instantie — oude en/of
solitaire windmolens wenselijk is ter bevordering
van de kwaliteit van de ruimte.

• In het coalitie-akkoord is afgesproken dat “het
opruimen van oude, weinig renderende molens (...)
— ook bij rijksprojecten van 100 mw en meer — een
voorwaarde voor plaatsing van nieuwe molens (is).”

• In de brief van Gedeputeerde Staten (daterend 12
november 2013 waarin wordt ingegaan op het
vervolg op de ontwerp structuurvisie Windstreek
2012) staat: “de uitgangspunten ten aanzien van
(...) sanering uit de ontwerpstructuurvisie” vast
worden gehouden.

• In de bijlage bij het collegebesluit een concreet en
duidelijk voorstel heeft om sanering ter hand te
nemen in een uitvoeringsorganisatie.

Beslute : 1. Veel waardering uit te spreken voor het
gevolgde proces en de verrichte inspanningen
door de partijen van FFDW;

2. Kennis te nemen van de ambtelijke
‘Adviesnotitie Wind naar ruimte’ md. de analyse
daarin;



3. De locaties Windpark Heerenveen IBF (12 MW)
en Windpark Heerenveen Omrin-Kanaal (12
MW) aan te wijzen als reservelocaties voor het
geval de taakstelling van 530,5 MW niet tijdig
gehaald kan worden;
a. Voor de realisatie van 530,5 mw te kiezen
voor:
- een locatie in het water (IJsselmeer/langs en
op de Afsluitdijk) van 316 mw;
- het windpark Kop Afsluitdijk van 36 mw;
- het windpark Noordoostpolder van 18 mw
- bestaande molens met een totaal van 160
mw.
b. Met het Rijk in overleg te treden om de
variant op en langs de Afsluitdijk uit te werken
als door een groot deel van de bevolking van
Fryslân gewenst alternatief voor het windpark
Fryslân en deze uitwerking voor te leggen aan
de Staten.

4. De aanwijzingen en aandachtspunten te
onderschrijven die de CvA voor het project Kop
Afsluitdijk en waar nodig de twee
reservelocaties bij Heerenveen heeft
meegegeven;

5. De eisen te hanteren voor ontwikkeling en
uitvoering van een windturbineproject op land
m.b.t. overleg, draagvlak, compensatie,
participatie, tijdelijkheid en sanering, zoals deze
staan in hoofdstuk 9 van de Adviesnotitie;

6. Gedeputeerde Staten te mandateren om dit
besluit vôôr 1 januari 2015 per brief aan de
minister van EZ kenbaar te maken.

7. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven in
overleg met de omgeving, compensatie,
participatie, tijdelijkheid bij de ontwikkeling van
windparken door alle organisatorische en
planologische procedures op te starten om dit
besluit uit te voeren.

8. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om,
samen met partijen in de mienskip, zo spoedig
mogelijk een uitvoeringsorganisatie op te
starten conform het voorstel zoals beschreven
in de bij lagen van het collegebesluit, inclusief
de beschreven provinciale rol, Friese spelregels
en de financiering.



9. Deze uitvoeringsorganisatie een opdracht te
geven van 65 mw (met als resultaat dat
ongeveer 130 oude, weinig renderende en/of
solitaire windmolens verdwijnen op het land).

Sa fêststeld troch Provinsjale Steaten fan Fryslân yn harren iepenbiere gearkomste fan
17 desimber 2014,

foarsitter

griffier


