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Statenvergadering 26 februari 2020

Agendapunt 07. Utstel besteging opbringsten dielname yn Wynpark
Fryslan Holding BV fia Fryslan Hurde Wyn BV

Korte titel motie Evaluatie aspecten beoordeling besteding inkomsten
windpark Fryslan

De Staten, in vergadering bijeen op 26 februari 2020 gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat
- in besluitpunt vier het volgende is geformuleerd "Geandewei de rintiid fan it provinsjale

dielnimmen yn Windpark Fryslan periodyk (ien kear yn 'e fjouwerjier) te hifkjen oft de
feitlike ynkomsten Cit Windpark Fryslan in oanpassing fande Under punt 1 neamde
budzjetten fergje en oft it jild op de krekte wize oan de Cinder 1.c. neamde doe/en bestege
wurdr;

- er op dit moment nog geen evaluatiecriteria zijn opgesteld;
- Provinciale Staten tijdens de beeldvormende commissie van 5 februari 2020 door GS zijn

uitgenodigd om het gesprek aan te gaan over de evaluatiecriteria en deze ook vast te
leggen;

overwegende dat
- het belangrijk is dat er criteria opgesteld worden die Provinciale Staten helpen bij het goed

kunnen beoordelen van de bestedingen van de inkomsten uit Windpark Fryslan en het
eventueel aanpassen van de budgetten;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten een uitwerking van de evaluatie criteria op te
stellen en deze voordat het windpark in productie gaat ter bespreking aan Provinciale Staten voor te
leggen;

tevens te verzoeken bij de uitwerking van de evaluatiecriteria de volgende aspecten, uitgesplitst per
regio, mee te nemen:

- hoeveel duurzaamheidsinitiatieven, zijn met behulp van de inkomsten uit windpark Fryslan
ondersteund of gerealiseerd;

- wat waren de effecten van de duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van landschap en
biodiversiteit;

- wat waren de effecten van de bestedingen op het gebied van werkgelegenheid en het
aantrekken van bedrijven;

- de waardering die de Friese inwoners geven voor de bestedingen van de inkomsten uit
windpark Fryslan;

- welke effecten Windpark Fryslan op de natuur/ecologie heeft veroorzaakt;

en gaan over tot de orde van de dag
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