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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.  

 
 
Om de mensen in de regio te informeren over de stand van zaken en hen te laten 
weten wat onze activiteiten zijn, hebben we onderstaande tekst voor plaatsing naar 
diverse kranten gestuurd: 
 

“Reservelocatie windparken Heerenveen: bezwaar ingediend 

 
In december 2014 is een meerderheid van de leden van Provinciale Staten accoord gegaan 
met de aanwijzing van twee gebieden nabij Heerenveen als reservelocaties voor 
windturbines. Het gaat om de gebieden IBF-Tjalleberd en Omrin-Kanaal. Mocht het 
vastgestelde totale Friese windenergie-vermogen niet tijdig worden gerealiseerd, dan komt 
de regio Heerenveen in beeld. 
 
Maar: in dit besluit is geen uitleg gegeven inzake de specifieke uitvoering van deze 
aanwijzing. Op welk moment een reservelocatie precies een definitieve locatie zal worden is 
volstrekt onduidelijk. 
 
Verder is er bij deze aanwijzing geen duidelijke afweging geweest met andere Friese locaties. 
Van gehanteerde criteria en feiten is hoe dan ook geen melding gemaakt.  
 
Ook zijn deze twee locaties aangewezen, zonder dat de aanwezige windkracht is vastgesteld. 
Deze is veel lager dan nabij de Friese kustlijn/IJsselmeer (bron: Senter Novem). Dit is dus het 
ontbreken van een wezenlijk feit bij het nemen van een besluit. 
 
Voorlichting door de Provincie richting de burgers van de regio Heerenveen heeft niet plaats 
gevonden. In haar Reactienota heeft de Provincie echter aangegeven dat dit zeer belangrijk 
is. 
 
De provinciale voorwaarde bij de keuze voor windparklocaties is, dat er voldoende draagvlak 
aanwezig moet zijn. Dat dit besluit merkwaardig te noemen is moge duidelijk zijn, want in de 
regio Heerenveen ontbreekt dit draagvlak. Uit onze uitgebreide enquête blijkt, dat van de 
omwonenden  86% tegen is, 11% neutraal en slechts 3% is voorstander van een windpark. 
Ook bestuurlijk ontbreekt draagvlak. De gemeente Heerenveen is tegen plaatsing (besluit 
gemeenteraad d.d. 24 november 2014).  
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Wij hebben op 16 januari j.l. een bezwaar ingediend bij de Provincie Fryslân. Tevens hebben 
we een brief geschreven naar minister Kamp van Economische Zaken, waarin we onze visie 
met betrekking tot de aanpak van de Provincie en de keuzes voor locaties van windmolens, 
uiteen hebben gezet.  
 
Wij hopen dat ons bezwaar door de bestuurders die dit besluit hebben genomen zal worden 
behandeld, dus nog vòòr de komende provinciale verkiezingen.” 
 
Zodra wij een reactie hebben ontvangen van de Provincie en van het ministerie van 
EZ, zullen wij u hierover informeren. 
 
 

 
 
 
 
 


