
 

 

“Er zijn van die dossiers die je niet loslaten. Onderwerpen die je soms  heen en weer laten bewegen 

tussen wel of niet, een ja of een nee. Waar vaak weer nieuwe feiten naar boven komen. Nieuwe 

feiten die nieuwe vragen oproepen. Antwoorden die soms weer twijfels oproepen en weer nieuwe 

vragen. Die weer vragen om nieuwe afwegingen . 

Dat is wat ook aan de hand is als het gaat om windmolenpark Westfrisia.  Een dossier met een lange 

historie. PS stelde in 2012 de overgangsregeling vast en in november 2015 de startnotitie, waarna in 

juni 2016 besloten is door te gaan met ontwerp PIP. Vandaag gaan we een besluit nemen over al dan 

niet de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan windpark Westfrisia. 

De laatste weken is er nog veel overleg geweest met bewoners, dorpsraad, kerkbestuur, GS, 

statenleden, fractie. Van alle kanten heeft ons informatie bereikt die wij in onze overwegingen 

hebben betrokken. 

Het draaide voor ons nog om drie punten : 

Er leken tegenstrijdigheden tussen teksten bij de N23 open landschap en bij het windpark 

verstedelijkt gebied. 

Welke ruimtelijke kaders zijn van toepassing en wanneer zijn deze vastgesteld. 

Het mogelijk onder dwang genomen besluit van het kerkbestuur om tot verkoop van de grond over 

te gaan en de mogelijke consequenties hiervan. 

Wat betreft de eerste twee punten zijn onze vragen afgelopen dagen afdoende beantwoord en zien 

wij dan ook geen argumenten waarom hier geen sprake zou zijn van een goede ruimtelijke ordening. 

Voor wat betreft het laatste punt realiseren wij ons dat het hier gaat om een privaatrechtelijke 

overeenkomst.  Zoals een van de bewoners ons schreef : het zal juridisch wel zijn dichtgetimmerd, 

maar is het ook conform de wil en de wens van het kerkbestuur. En daarmee slaat hij de spijker op 

zijn kop. Alhoewel er strafrechtelijk wel niets aan het handje zal zijn voelt het voor de bewoners als 

pure intimidatie. En ja, wij snappen dat we hier geen partij in zijn, maar ja we snappen heel goed de 

boosheid van de bewoners en de kater van het kerkbestuur. In de commissievergadering hebben we 

hier ook het weerwoord van de initiatiefnemers op gehoord en daar wordt een mens toch echt niet 

vrolijk van, om niet te zeggen : dat was best stuitend.  En ik realiseer mij dat dat een waardeoordeel 

is. Een oordeel over normen en waarden die niet de mijne zijn.  Het geeft mij in ieder geval een 

onbehaaglijk gevoel.  In de besluitvorming kan het echter op dit moment geen rol spelen. Juridische 

zaken van de Provincie heeft er uitgebreid naar gekeken.  

Voorzitter, wij zijn niet over 1 nacht ijs gegaan, maar het moge duidelijk zijn dat de PvdA zal 

instemmen met deze voordracht. 

Maar dat gezegd hebbende wil ik heel graag nog iets toevoegen. Bij een dergelijk gevoelig onderwerp 

als een windpark is het niet te voorkomen dat er voor- en tegenstanders zijn. Je treedt in de 

leefwereld van mensen en dat is ingrijpend. Het was een lang proces met een beleid dat tussentijds 

gewijzigd is en wat mensen voelden als meten met twee maten en oneerlijk. Samen met het CDA 

zullen wij binnenkort een discussienota inbrengen waarbij wij ook willen terugkijken naar onze eigen 



rol als PS in dit geheel en de communicatie en het participatieproces in zijn totaliteit zodat wij daaruit 

lering kunnen trekken in aanloop naar de nieuwe omgevingsvisie waarbij dit zo’n belangrijke rol zal 

spelen. Wij willen ook kritisch zijn op onszelf en ons eigen functioneren. Nogmaals wil ik 

benadrukken dat de beleidskeuzes hierbij absoluut niet ter discussie staan, het gaat om het proces.  

Windpark Westfrisia zal zoals het zich laat aanzien een bijdrage leveren aan de energietransitie en de 

afspraken die wij hebben gemaakt om 685,5 megawatt te realiseren. Graag hoor ik van de 

Gedeputeerde of wij nog op koers liggen en wanneer wij hieromtrent nadere informatie kunnen 

verwachten.” 
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