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Aanvullingen, wijzigingen en reactive op regiobijeenkomsten plan
Opschalingscluster Sieswerd

Geachte Regiecommissie Fryslân foar de Wyn,
Opschalingscluster Sieswerd is één van de initiatieven op de kandidatenlijst van Fryslân
foar de Wyn onder kenmerk FFDW45. In mei en juni zijn er regiobijeenkomsten
georganiseerd waarin het de bedoeling was dat omwonenden hun mening en visie
konden geven over elk initiatief. Aangaande Opschalingscluster Sieswerd is op 10 juni
een bijeenkomst geweest in Witmarsum en op 30 juni een extra bijeenkomst in Grou.
Graag willen we via deze weg van de gelegenheid gebruik maken te reageren op de
gemaakte opmerkingen in de regiobijeenkomsten. In deze brief doen we dat
gerangschikt naar onderwerp. De opmerkingen hebben overigens niet geleid tot
aanpassing van de plannen als het gaat om lay-out en participatiemogelijkheden. Wel
blijven we openstaan voor suggesties hieromtrent.
Beleid, duurzame doelstelling en lokale kansen
Veel vragen op de Regiobijeenkomsten hadden betrekking op nut en noodzaak van
windenergie, de doelstellingen van Rijk en Provincie en de uiteindelijke keuze voor
windenergie op land. Aanwezigen stelden dit meerdere keren ter discussie, echter de
besluiten hieromtrent zijn reeds genomen. De Friese doelstelling bedraagt 530,5 MW op
land (incl. meer). Een aantal aanwezigen was tegen locaties voor windenergie op land.
Echter, gevraagd naar alternatieven verder deze niet genoemd, anders dan ‘zo ver
mogelijk weg op zee’.
Wij proberen mensen op te roepen de provinciale doelstelling van 530,5 MW te zien als
kans. Als kans voor het opschonen van het landschap van solitaire verspreid staande
windturbines. En als kans voor de lokale gemeenschap om ook mee te doen en mee te
kunnen profiteren van windenergie. Wij proberen daar ruim de kans voor te geven via
diverse participatiemogelijkheden (zie onder participatie).
Het commentaar op de duurzame doelstellingen, het commentaar op het feit dat
windenergie op land ook moet om aan de doelen te voldoen, het commentaar op het
proces van Fryslân foar de Wyn nemen wij voor kennisgeving aan. Het is niet aan ons
hier wat aan te doen en wij gaan ervan uit dat de regiecommissie deze opmerkingen
doorzet naar de verantwoordelijke overheden.
Aanleiding plan, alternatief en voorafgaand aan indiening FFDW
De aanleiding van Opschalingscluster Sieswerd zijn de volgende:
- de provinciale doelstelling van 530,5 MW,
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de bestuurlijke en politieke wens om solitaire molens te saneren en te clusteren,
de kans op vergroting van de hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit en,
de kansen die er zijn voor de lokale gemeenschap.

Nadat de provinciale Structuurvisie in het najaar van 2012 als ontwerp werd gepubliceerd
zijn wij als groep initiatiefnemers bij elkaar gekomen en hebben Stichting
Opschalingscluster Sieswerd opgericht. Vervolgens zijn grondeigenaren benaderd,
omwonenden bezocht en is op basis van die input een eerste plan gemaakt. In de loop
van de tijd is het plan op een aantal punten aangepast en als zodanig ingediend bij
Fryslân foar de Wyn.
Een andere aanleiding is gelegen in het feit dat de huidige generatie solitaire
windturbines binnen een aantal jaren aan groot onderhoud en revisie toe zijn. Voor
eigenaren van deze molens is er nu een kans om mee te doen in Sieswerd en de huidige
solitaire molen op te ruimen. Het alternatief is – als Sieswerd niet doorgaat – om de
molen grondig te reviseren en deze blijft dan de volgende 15 á 20 jaar door draaien op
de huidige locatie.
Samenhang met andere plannen
Vanwege de provinciale structuurvisie uit 2012 zijn in dit gebied een groot aantal
initiatieven ontstaan. Met een aantal initiatieven is overleg geweest over afstemming of
integratie.
- Naastgelegen initiatief De Pankoeken is inmiddels opgeheven. Zij kunnen via de
participatiemogelijkheden meedoen in Sieswerd.
- Met Radethuys is gesproken. Wij hebben duidelijk uitgesproken geen onderdeel te
willen worden van Raedthuys. Overigens was er toen niet duidelijk waar en hoe
groot deze plannen zouden worden.
- Wjukslach is zowel in Blauhús als in Kûbaard bezig een initiatief te ontwikkelen.
Zij hebben reeds ook tal van solitaire molens gecontracteerd. Samenwerking of
integratie zou lijden tot een groter initiatief van circa 20 molens. Dit achtten wij
onwenselijk.
- Beabuorren is van plan de huidige lijnopstelling op te schalen en uit te breiden. Er
is geen ruimte om dit plan op te nemen in Sieswerd of vice versa.
Uiteindelijk zal in het proces van Fryslân foar de Wyn een keuze worden gemaakt welke
projecten onderdeel uitmaakt van het advies aan de provincie Fryslân, waarna
uiteindelijke Provinciale Staten een besluit neemt. Onze verwachting is dat dit een keuze
zal worden van een aantal projecten op de kandidatenlijst.
Lay-out
We hebben gekozen voor een regelmatige opstelling van de windmolens rondom en nabij
de bestaande hoogspanningsleiding ten noorden van bedrijventerrein De Marne en ten
westen van bedrijventerrein De Klokslag. Het park ligt tussen de provinciale weg
Bolsward-Leeuwarden, De Himert en de Easthimmerwei (Bolsward-Witmarsum). In
overleg met direct omwonenden en grondeigenaren zijn we gekomen tot de locaties van
de windturbines, zoals nu is ingediend bij FFDW. Tijdens de regiobijeenkomsten zijn er
geen suggesties gedaan m.b.t. de opstelling. Derhalve zien wij geen noodzaak de lay-out
te wijzigen.
Informatie en communicatie
Er zijn opmerkingen gemaakt over de informatie en communicatie. Zowel in negatieve
als in positieve zin. Hieronder is een overzicht weergegeven van de informatie- en
communicatiemomenten tot op heden:
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2012/2013: Groep Sieswerd bij elkaar en ontstaan initiatief. Stichting
Opschalingscluster Sieswerd opgericht.
begin 2013: Grondeigenaren benaderd over mogelijkheid en toestemming
windmolen op land. Grondposities zijn allen contractueel vastgelegd.
medio 2013: Alle omwonenden in een straal van 1.000 meter rondom het
beoogde plan zijn persoonlijk benaderd en ingelicht.
eind 2013: de dorpsbelangen van omliggende dorpen zijn ingelicht over het
initiatief.
januari 2014: Op uitnodiging van dorpsbelang Burgwerd is een presentatie
gegeven voor circa 70 mensen, waarbij ook Nationaal Kritisch Platform
Windenergie uitgenodigd bleek te zijn. Volgens onze eigen waarneming was zeker
de helft van de zaal niet negatief over ons plan.
januari 2014: Onder alle inwoners uit Bolsward, Burgwerd, Hichtum en Schettens
is een folder met uitnodiging voor de informatieavonden verspreid. Bij alle
inwoners in een straal van 1.000 meter rondom het beoogde windpark zijn de
boekjes persoonlijk overhandigd en waar nodig voorzien van een persoonlijke
toelichting. Ook zijn twee advertenties in het Bolswarder Nieuwsblad geplaatst om
mensen te informeren en uit te nodigen voor de informatieavonden.
februari 2014: In februari hebben we twee informatieavonden georganiseerd in
Hichtum en Schettens. Er is gekozen voor een inloopavond met een informeel
karakter. Op beide avonden zijn circa 50 mensen aanwezig geweest.
April 2014: er is overleg geweest met twee bestuursleden van dorpsbelang
Burgwerd.

Ook willen wij opmerken dat de beleving van informatievoorziening voor ieder persoon
anders is. De één kan niet genoeg geinformeerd worden, terwijl de ander alleen aan een
website genoeg heeft. Wij proberen hier zo goed mogelijk een weg in te vinden en staan
uiteraard open voor suggesties uit de omgeving.
Voor- en tegenstand, enquêtes en voorlichting
Tot onze spijt zijn er ook tegenstanders tegen ons voorgenomen plan. Mensen zien de
windmolens als een bedreiging van het woongenot, het landschap en zijn bang voor
geluidsoverlast en waardedaling van de woningen. Het aspect geluid is reeds onderzocht
en bevindt zich als bijlage bij het projectvoorstel, zoals ingediend bij FFDW en is tevens
op www.sieswerd.nl in te zien. Alle milieuaspecten en waardedaling zal nader in beeld
moeten worden gebracht in het traject van de ruimtelijke procedure, waar een Milieu
Effect Rapportage (MER) onderdeel van uit maakt.
Ook vinden we het jammer dat het dorpsbelang Burgwerd een negatief standpunt heeft
ingenomen. Ons inziens is dit standpunt al ingenomen alvorens ons initiatief bij de
meeste mensen bekend was, hetgeen wij betreuren. De verwevenheid tussen de leden
van het dorpsbelangbestuur en het bestuur van de actiegroep is hierbij opvallend te
noemen.
Over de gehouden enquête willen wij kwijt dat tot op heden niet duidelijk is wie deze
heeft gehouden en georganiseerd: de actiegroep en/of het dorpsbelang. Bijzonder was
wel dat de voorlichting behorend bij de enquête geen juist beeld schetste van ons plan,
bijzonder suggestief was, zeer negatief was en diverse onwaarheden bevatte. Ons beeld
bij de mensen die wij spreken is dat er meer draagvlak is dan het Dorpsbelang
suggereert en dat mensen aangeven zich onder druk voelden gezet om te stemmen
tegen het windpark.
Wij willen graag nader in overleg treden met zowel de actiegroep en met het dorpsbelang
om informatie objectief te onderzoeken en de mensen objectief voor te lichten over de
diverse aspecten zoals geluid, waardedaling, landschappelijke inpassing en de wijze

	
  

waarop inwoners uit de omliggende plaatsen mee kunnen doen. Ook staat de
uitnodiging aan het Dorpsbelang nog open om een vergelijkbaar windpark te bekijken.
Aan de andere kant zijn wij verheugd dat al aardig wat huishoudens hebben aangegeven
mee te willen doen. Uit Burgwerd, Hichtum en omgeving zijn reeds 40 huishoudens die
zich hebben aangemeld om mee te doen via één of meerdere participatiemogelijkheden.
Via participatie van de dorpsmolen Wommels/Iens doen uit die omgeving ook circa 40-50
huishoudens mee. Wij hopen op meer aanmeldingen. Tijdens de ruimtelijke procedure
zullen we ons meer kenbaar maken, zodat meer huishoudens zich kunnen inschrijven.
Ook zullen we dan bedrijven van de naburige bedrijventerreinen proberen te interesseren
mee te doen. Ondertussen blijft het gewoon mogelijk via www.sieswerd.nl in te
schrijven.
Participatie en omwonendenvergoeding
Tijdens de regiobijeenkomsten bleek verwarring ontstaan te zijn tussen participatie en
omwonendenvergoeding. Een ieder die in de omliggende plaatsen woont krijgt de
mogelijkheid mee te participeren. In onze particiepalet staat aangegeven op welke wijze
inwoners uit deze plaatsen mee kunnen doen met Sieswerd. Wij proberen voor
verschillende doelgroepen een aantrekkelijke participatievorm aan te bieden. Graag
verwijzen we naar onze website www.sieswerd.nl voor meer informatie hieromtrent.
Daarnaast vinden het nodig alle direct omwonenden een extra compensatie aan te
bieden. Ons voorstel hierin is als volgt:
- omwonenden tot 500 meter een jaarlijkse vergoeding op basis van maatwerk;
- omwonenden tussen 500 en 750 meter een jaarlijkse vergoeding ter grootte van
een gemiddelde stroomrekening van € 1.200,-;
- omwonenden tussen 750 en 1.000 meter een jaarlijkse vergoeding van € 250,-.
Kijken we naar ervaringen in Nederland omtrent waardevermindering van omliggende
woningen en naar uitspraken van de Rechtbank en Raad van State omtrent
belanghebbende zijn in de zin van Awb (Algemene wet bestuursrecht) dan vinden wij dit
een reële vergoeding. Gezamenlijk bedraagt de vergoeding circa € 40.000,=. Mochten er
vanuit omwonenden suggesties zijn voor een alternatieve vorm van
omwonendenvergoeding of een andere verdeelsleutel dan horen we dit graag.
Te saneren solitaire windturbines
Uit de Regiobijeenkomsten bleek dat niet voor iedereen duidelijk was dat er solitaire
molens uit de directe omgeving worden opgeruimd. Er zijn op dit moment 12
(gezamenlijk ruim 7,5 MW) solitaire molens vastgelegd om te worden opgeruimd. Het
gaat hierbij voornamelijk om wat grotere solitaire molens. Onze hoofdgedachte is om
zoveel mogelijk molens uit de directe omgeving op te ruimen. Op deze wijze ontstaat ook
een rustiger landschappelijk beeld, namelijk een concentratie van 10 molens versus een
omliggend molenvrij landschap.
Tot slot
Wij hopen met deze brief nog een aantal zaken te hebben verduidelijkt. Graag verwijzen
we voor meer informatie naar www.sieswerd.nl. Ook staan we graag open voor
suggesties ter verbetering van het plan, de participatiemogelijkheden of de
informatievoorziening. Graag ook gaan we met omwonenden en omliggende dorps- en
stadsbelangen in overleg om te komen tot een goede afstemming van het plan en een
juiste informatievoorziening rondom het plan. Wij zijn van plan hen nader te benaderen
hieromtrent, maar wij nodigen hen ook van harte uit om zelf met suggesties naar ons te
komen.

Met vriendelijke groeten,
namens Stichting Opschalingscluster Sieswerd
J. Hannema (voorzitter)

	
  

