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in Windpark Fryslân 

 

Voorzitter, GrienLinks is voorstander van 

windenergie. Er is alle aanleiding om 

daadwerkelijk meer duurzame energie te 

produceren. De Noordpool is aan het smelten, 

om maar iets te noemen. 

Met het Windpark Fryslân kunnen we bijna de 

helft van de Friese opgave van 530,5 MW 

realiseren. Tot zover het goede nieuws. 

 

De Staten hebben een vergadering hiervoor 

windenergie als publieke taak bestempeld. Wij 

hebben ons steeds afgevraagd, wat doen we  

nou, zijn we ondernemertje aan het spelen of 

is dit een publieke taak. Zonder deelname 

komt dit park er wel. Wat zijn dan de 

voordelen. Gaat het om het rendement? Gaat 

het geld naar de algemene middelen? Om 

andere financiële risico’s af te dekken?  



Daarom hebben we samen met de PvdA een 

amendement ingediend om het rendement 

van het Windpark te bestemmen voor 

publieke taken. Zo komt het geld niet in de 

algemene middelenpot, waarmee  dan de 

door de VVD en CDA zo gewenste verlaging 

van de opcenten mogelijk zou zijn. Niet als het 

aan ons ligt dus.  

En ook: waarom zouden we niet ook (of dit) 

geld besteden aan andere plannen die veel 

moeilijker van de grond te krijgen zijn, zoals  

bijvoorbeeld voor zonnepanelen op 50.000 

huurwoningen. Dit is een aangenomen motie 

uit 2013. Een goed plan. Maar als we daar 

over beginnen lopen we bij het college tegen 

een muur van verzet en weerstand aan. 

Voorzitter, we moeten meer dan windenergie 

alleen. Ook investeren in zon, isolatie van 

huizen en  en andere vormen van  duurzame 

energie is noodzakelijk. Kunnen we rekenen 

op uw inzet om ook de zonnepanelen op de 

huurhuizen voor elkaar te krijgen?  

 

Ten tweede: de besluitprocedure:  



We nemen vandaag besluit om deel te nemen 

aan het Windpark Fryslân. Het college handelt 

verder de zaak af en tekent – zonder de 

Staten verder te raadplegen – de 

overeenkomst. Dat is te kort door de bocht, 

vinden wij.  

Ik vind dat de Staten daar een taak in hebben. 

Voor dat dat besluit getekend wordt, moet dat 

aan de Staten worden voorgelegd. En dat we 

de kans hebben de politieke voorwaarden die 

we gesteld hebben aan die overeenkomst te 

checken. En dat het college daarna pas de 

overeenkomst (de ‘financial close’) tekent. 

Hier wil ik graag een toezegging op.  

Plus: waarom moeten we wachten met het 

vastleggen van de participatie (afspraken over 

zeggenschap en bestemmen van de winst) tot 

na het tekenen van de overeenkomst?  Die 

voorwaarden moeten we juist daarvoor 

vastleggen, vinden wij.  Hiervoor dienen we 

mee een amendement in van de PvdA.  

 

 

 


