
Beste GrienLinkser,

Hierbij wil ik je namens GroenLinks Smallingerland uitnodigen voor de thema-avond van 6 
maart aanstaande.  Deze bijeenkomst staat volledig in het  teken van windenergie en daarom 
zijn Ursi Frehner en Ralph de Graaf gevraagd om een tweetal lezingen over dit onderwerp te 
verzorgen. 

Momenteel wordt binnen diverse gemeenten nauwelijks aandacht besteed aan windenergie. Het is 
echter de vraag of de klimaatdoelen, die de gemeenten zichzelf hebben opgelegd,  daadwerkelijk 
zonder inzet van windenergie bereikt kunnen worden. Deze avond is dan ook bedoeld om de discus-
sie omtrent windenergie  aan te wakkeren, waarbij burgers zelf de regie in handen kunnen nemen, 
zodat vanuit de samenleving een oplossing gevonden kan worden voor de klimaatproblemen en de 
naderende energiecrisis.

Ursi  Frehner  is  namens  de  windmolenvereniging 
Noordenwind onder  andere betrokken bij  het  Platvorm 
Duurzaam Fryslân. Ze zal met haar lezing ingaan op de 
potentie van windenergie en daarnaast zal ze tevens de 
vele  misverstanden  en  vooroordelen  over  bespreken. 
Ook de trends in windenergie, zoals de clustering en bur-
gerparticipatie,  zullen niet  ontbreken.  Tot  slot  zal  Ursi 
Frehner het beleid van de provincie Fryslân en de huidi-
ge  ontwikkelingen  op  landelijk  niveau  de  revue laten 
passeren. 

Ralph  de  Graaf  is  projectontwikkelaar  bij De  Wolff 
Nederland Windenergie. Hij zal  zich voornamelijk rich-
ten op de planologische inpassing van windenergie. Ook 
zal  hij een toelichting  geven op de diversiteit  aan  be-
leidsmaatregelen ten aanzien van windenergie in Neder-
land. Uiteraard zullen daarbij de esthetische beperkingen 
plus  de uitdagingen op het gebied van geluidsoverlast, 
slagschaduw, flora en fauna aan de orde komen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Brede School de Drait1 te Drachten, begint om 19:30 uur en 
duurt ongeveer tot 21:30 uur. Deze thema-avond is voor iedereen toegankelijk, neem dus gerust 
andere belangstellenden mee!

Met vriendelijke groet en ik zie je graag woensdag 6 maart in de Brede School de Drait,

Peter Lesterhuis (secretariaat GroenLinks Smallingerland)

1 Het adres van de Brede School de Drait is:
Flevo 186-194, 9204 JT Drachten
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