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Doelstelling binnen bereik

Friese windparken
liggen op schema
ATZE JAN DE VRIES

LEEUWARDEN – Met de komst van
een windpark van 400 megawatt in
het IJsselmeer bij Makkum, voldoet Friesland royaal aan landelijke verplichtingen.
De provincie moet van de regering
een vermogen van 530,5 megawatt
aan windenergie realiseren. Een
groot deel daarvan komt binnen bereik door het cluster bij Makkum.
Het provinciebestuur treft voorbereidingen, maar het rijk draait aan
de knoppen.
De ruimte die de provincie in het
IJsselmeer voor dat park reserveert
is maximaal 400 megawatt. Met de
160 megawatt die er nu al in Friesland staat, wordt de doelstelling al
meer dan gehaald. Bovendien verrijst er vanuit de Noordoostpolder
bij Lemmer nog 18 megawatt op Friese bodem.
De gemeente Súdwest-Fryslân wil
hooguit 200 tot 250 megawatt bij
Makkum, zegt wethouder Gea Akkerman. En dit mag pas, als blijkt dat
een alternatief – een lint molens

langs de Afsluitdijk – niet haalbaar
is.
Akkerman is blij met het besluit
dat gedeputeerde staten dinsdag
hebben genomen. Zij stoppen voorlopig met de realisatie van grote parken bij Heerenveen en in de driehoek Bolsward-Harlingen-Makkum.
Gedeputeerde Hans Konst geeft
alle ruimte aan een voorstel van de
Friese Milieu Federatie, het Comité
Hou Friesland Mooi en het Platform
Duurzaam Friesland. Die vragen vier
maanden de tijd om te inventariseren waar in de provincie initiatieven
zijn voor kleine parken van vier tot
tien molens.
Voorlopig is geen enkel gebied uit-

Provincie stopt
voorlopig met
realisatie van
grote parken

gesloten. Uiteindelijk kiest het provinciebestuur locaties waar molens
mogen komen.
De provincie kiest hiervoor vanwege het massieve verzet tegen de
grote parken. Er kwamen 1200 zienswijzen binnen en 2 petities, die respectievelijk ondertekend zijn door
2400 en 350 mensen.
Ook al haalt Friesland de limiet
van 530,5 megawatt, toch zijn nog
windparken nodig. In die clusters
komen nieuwe turbines die oude
molens vervangen. Konst wil beslist
dat het tot een sanering van bestaande exemplaren komt. Bovendien
moeten dorpen, particulieren en anderen de kans krijgen economisch te
participeren.
Deelname kan niet alleen in de beoogde kleine parken, maar ook in
het cluster bij Makkum. Het provinciebestuur streeft om die reden naar
een aandeel in dat park.
In april 2014 nemen provinciale
staten een besluit over de structuurvisie voor dit windpark. In het vierde
kwartaal van 2014 krijgen de staten
een overzicht van de mogelijke locaties op het vasteland.

Zoals de Reduzumers profiteren van de eigen dorpsmolen, mogen alle Friezen straks meeprofiteren van de nieuwe windparken.
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