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Staten stemmen in
met deelname aan
windpark Fryslân

• College mag beslissing van
127 miljoen euro nemen

Jan-Peter Soenveld

Leeuwarden | Provinciale Staten van
Fryslân hebben gisteren ingestemd
met de toekomstige financiële deel-
namevandeprovincie aanWindpark
Fryslân. Daarmee is minstens hon-
derd miljoen euro gemoeid.

Met het fiat van PS heeft het colle-
ge vanGedeputeerdeStateneenman-
daat om te beslissen over het wel of
niet financieel deelnemen aan het
windpark. Die beslissing zal waar-
schijnlijk pas volgend jaar worden
genomen, afhankelijk van de eventu-
ele toekenning van SDE+-subsidie,
deelname van andere financiers, en
het oordeel van de Raad van State
over de omgevingsvergunning.

Als de provincie meedoet, is daar
een bedrag van ten minste honderd
miljoen euro mee gemoeid. Tachtig
miljoen euro is een lening, met de
rest van het bedrag worden aandelen
gekocht. Daarnaast heeft de provin-
cie 27 miljoen euro als reserve, voor
bijvoorbeeld tegenvallersbij debouw
van het park. Dat gaat dan ook om
een lening.

PS benadrukten gisteren dat Frie-
se burgers de lusten van het park
moeten hebben. Dat gebeurt op
meerdere manieren. Allereerst is er
het omgevingsfonds van eenhalfmil-
joen per jaar, dat een soort compen-
satiegeld is voordenadelige gevolgen
voor het park. De precieze invulling
van dit fonds wordt nog nader onder-
zocht. Eenmotie van FNP, waarin het
college wordt opgeroepen om het
rijk te vragen mee te betalen aan dit
fonds, werd gisteren aangenomen.
Gedeputeerde Sander de Rouwe
meldde wel dat hij moeilijk kan in-
schatten of dit verzoek succesvol zal
zijn.

Ten tweede komt de winst van
park deels ten goede aan Fryslân door
dedeelnamevandeprovincie aanhet

park. De provincie schat dat de deel-
name na vijftien tot twintig jaar vijf-
tig miljoen euro winst oplevert voor
de provincie. Die winst komt voort
uit renteopde leningenopbrengsten
uit de aandelen. De winst gaat voor
een derde naar de algemene midde-
len van de provincie. Verder gaat
grofweg een derde naar duurzaam-
heidsprojecten in dorpen en wijken,
en een derde naar projecten bij de IJs-
selmeerkust.

Niet wenselijk
Gedeputeerde De Rouwe en vooral
Renze van der Honing (GrienLinks)
en Remco vanMaurik (Pvda) discussi-
eerdengisterenuitvoerig of alvast be-
sloten moet worden waaraan de
winst moet worden besteed. De Rou-
we wil dat besluit vooruitschuiven
naar toekomstige bestuursgenera-
ties. ,,Het is verleidelijk omdaarnu al
wat over te zeggen, maar het geld
komt pas in 2020 of 2021 vrij. Het is
niet wenselijk om nu al te beslissen
wat we daarmee gaan doen.”

De Rouwe kreeg daarin bijval van
onder meer VVD. Die partij brak ove-
rigens kort daarvoor wel een lans om
het deel dat naar de algemenemidde-
len gaat, te gebruiken om de provin-
ciale opcenten voor de autobelasting
te verlagen. Een motie van PvdA,
waarin wordt opgeroepen de winst
vooral te gebruiken voor duurzaam-
heidsprojecten, werd aangenomen.

De derde manier waarop burgers
kunnen profiteren is rechtstreekse
participatie. Via de provincie kunnen
zij obligaties in het park verkrijgen.
De provincie Fryslân is op zoek naar
eenmanier om obligaties voorWind-
park Fryslân louter aan Friese inwo-
ners te verschaffen.

De bouw van het park van maxi-
maal 89 windturbines kost naar
schatting negenhonderd miljoen eu-
ro. Naar verwachting zullen ook par-
ticuliere instanties, zoals banken,
deelnemen aan het park.

Het windpark, met een verwachte
opbrengst van 320 megawatt, moet
uiterlijk in 2021 in bedrijf zijn.


