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Fon ten Thij gebiedscoördinator voor windpark Fryslân
Fon ten Thij wordt gebiedscoördinator voor het windpark Fryslân, dat wordt ontwikkeld in het
IJsselmeer. De gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân en ministerie van Economische
Zaken hebben Fon ten Thij per vandaag benoemd.
Fon ten Thij gaat direct aan de slag en zal de komende twee maanden via verschillende
gesprekken de mogelijkheden en manieren inventariseren om in de toekomst met bewoners,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden samen te werken. De resultaten van de
gesprekken moeten leiden tot een duidelijk beeld over de behoefte om nauwer betrokken te
worden bij windpark Fryslân.
In de gesprekken wordt gesproken over de lusten en lasten van het windpark en mogelijkheden
om te profiteren van de komst van het windpark, zoals bijvoorbeeld de oprichting van een
omgevingsfonds. Zo’n fonds kan ondersteuning bieden aan initiatieven die de lokale economie
stimuleren. Ook wordt gekeken of er sprake kan zijn van een gezamenlijke agenda voor de
lokale economie, recreatie en toerisme en de natuur. De gesprekken gaan niet over de keuze
van plaatsing, de hoeveelheid en het soort windmolens.
Fon ten Thij benadert de komende tijd onder andere verschillende ondernemersverenigingen,
verenigingen van dorpsbelangen en regionale maatschappelijke organisaties voor een gesprek.
Geïnteresseerden kunnen Fon ten Thij ook zelf benaderen via zijn e-mailadres:
windenergie@sudwestfryslan.nl
Fon ten Thij heeft jarenlange ervaring met procesbegeleiding rondom windenergieprojecten in
onder meer Noord- en Zuid-Holland, Groningen en Zeeland.
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Op 4 maart hebben minister Kamp en minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de
ontwerpplannen van het windpark Fryslân gepubliceerd. In het plan komen 89 windmolens met
een opgesteld vermogen van circa 320 MW in het IJsselmeer te staan. Op het plan is op dit
moment inspraak mogelijk tot 14 april 2016. Zie ook: http://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/windpark-frysl%C3%A2n
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Noot voor de redactie
Fon ten Thij is aanstaande dinsdag aanwezig tijdens de inloopavond in Multifunctioneel Centrum
Maggenheim in Makkum van 17.00 tot 20.30 uur. Het is mogelijk om hem die avond te spreken. Wel
ontvangen wij graag vooraf uw verzoek hiervoor per mail: pers@sudwestfryslan.nl.
Bel voor meer informatie, met de perstelefoon van de gemeente Súdwest-Fryslân: 0515 - 48 45 48.
Of stuur een e-mail naar pers@sudwestfryslan.nl.

