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Email: windparkheerenveennee@gmail.com  
 
 
Een donatie aan onze actiegroep is welkom!  
Deze kunt u overmaken naar bankrekeningnummer       
NL 50 RABO 0300 458 983 t.n.v. P. Ebbelaar te 
Tjalleberd.  
 
Donaties 
Naar aanleiding van onze oproep in een vorige nieuwsbrief, hebben wij vier donaties mogen 
ontvangen, waarvoor bij deze onze hartelijke dank!!  
Helaas kunnen wij hiermee nog niet onze gemaakte kosten dekken. Dus: waardeert ook u 
onze activiteiten en heeft u daar iets voor over? Zie hierboven de bankgegevens. 
 
Provinciaal nieuws 
Op 17 december j.l. heeft Provinciale Staten van Fryslân langdurig vergaderd over hoe de 
Friese 530,5 MW opgave moet worden ingevuld en waar de windturbines volgens hen 
kunnen komen te staan.  
U kunt het besluit lezen op de site van de Provincie via: 
http://www.fryslan.frl/13263/provinciale-staten-10-en-17-december/  
klik op: “Tekene beslut wynenergy”.  
Hieronder volgt het gedeelte dat voor de regio Heerenveen het meest relevant is:  
 
“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;” 
 
Tot zover het citaat. Echter, het schijnt dat de provinciale politieke fracties de inhoud van het 
besluit verschillend interpreteren. En het wordt er, door de krantenartikelen waarin diverse 
beelden worden geschetst, niet overzichtelijker op. Kortom, hoe één en ander zich in de 
toekomst zal ontwikkelen is dus nog steeds de grote vraag! 
  
Onze inspraak tijdens één van de vier hoorzittingen in het Provinciehuis op 18 november j.l. 
kunt u alsnog bekijken via de link:  
http://fryslan.stateninformatie.nl/vergadering/136852/Harksit+18-11-2014  
Klik op: nr. 3 Henk Stegink. 
 



En onderaan deze nieuwsbrief vindt u de meest recente mail die wij aan alle leden van 
Provinciale Staten hebben gestuurd. 
 
Nieuws gemeente Heerenveen 
Zoals u heeft kunnen lezen in de Heerenveense en de Leeuwarder Courant heeft de 
gemeenteraad van Heerenveen op 24 november j.l. besloten geen nieuwe windmolens in de 
gemeente toe te staan. Dit is besloten met 19 stemmen voor en 10 stemmen tegen.  
Wij spreken hierbij onze waardering uit voor de VVD, die hierin het voortouw heeft genomen.  
Helaas is het wel zo, dat de Provincie bevoegd is de gemeente te overrulen en plaatsing van 
windturbines op te leggen.  
 
Tot slot wensen wij u een fijn en gezond 2015 zònder (plannen voor) windturbines in onze 
leefomgeving!!! 	  	  
  
“From: WindparkHeerenveenNEE  
Sent: Sunday, November 30, 2014 3:26 PM 
To: staten@fryslan.nl  
Subject: Inspraak en besluit windturbines 
	  	  
Geachte	  leden	  van	  Provinciale	  Staten,	  
	  	  
Bijgaand	  sturen	  wij	  u	  onze	  inspreektekst	  van	  18	  november	  j.l.	  
Wij	  waarderen	  het	  zeer	  dat	  we	  van	  deze	  inspraakmogelijkheid	  gebruik	  konden	  maken.	  
En	  we	  hopen	  dat	  onze	  aangedragen	  feitelijke	  informatie	  ook	  daadwerkelijk	  wordt	  meegenomen	  in	  
uw	  besluitvorming!	  
	  	  
Belangrijk	  is	  met	  name	  het	  ontbreken	  van	  draagvlak.	  
Dit	  wordt	  aangetoond	  middels	  onze	  huis-‐aan-‐huis-‐enquête.	  
Van	  de	  1.653	  ondervraagden	  is	  86%	  tegen	  en	  slechts	  3%	  is	  voor	  een	  windpark	  in	  hun	  omgeving!	  
	  	  
En	  realiseert	  u	  zich	  dat	  er	  alleen	  al	  rondom	  de	  1	  kilometer	  vanaf	  de	  voorgestelde	  windparklocaties	  
duizenden	  omwonenden	  zijn?!	  
En	  direct	  tegen	  deze	  gebieden	  aan	  liggen	  10	  dorpen!	  	  
De	  omgeving	  van	  Heerenveen	  bestaat	  echt	  NIET	  alleen	  uit	  industrieterrein	  en	  snelwegen!	  
	  	  
Bovendien:	  de	  windsterkte	  en	  daarmee	  uiteraard	  ook	  de	  stroomopbrengst	  is	  bij	  Heerenveen	  lager	  
dan	  in	  de	  kustgebieden.	  
En	  eenmaal	  geplaatste	  windturbines	  worden	  om	  meerdere	  redenen	  niet	  één,	  twee,	  drie	  weer	  
opgeruimd...	  
	  	  
Tenslotte:	  de	  gemeenteraad	  van	  Heerenveen	  heeft	  op	  24	  november	  j.l.	  duidelijk	  aangegeven	  tegen	  
plaatsing	  van	  windturbines	  in	  de	  gemeente	  Heerenveen	  te	  zijn.	  	  
Dus	  ook	  bestuurlijk	  is	  er	  geen	  draagvlak!	  
	  	  
Wij	  wensen	  u	  veel	  succes	  bij	  het	  nemen	  van	  een	  besluit	  waar	  de	  meerderheid	  van	  de	  Friese	  
bevolking	  achter	  kan	  staan!	  
Wij	  houden	  van	  ùs	  Fryslân!	  
	  	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
Regiogroep	  WindparkHeerenveenNEE	  
	  	  
P.S.:	  Zie	  ook	  onze	  informatiebrochure	  die	  u	  in	  2013	  van	  ons	  heeft	  ontvangen.”	  


