Waarom windenergie?
Steeds meer schone energie
De overheid werkt aan een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar
is. Hierover zijn in het energieakkoord tussen Rijk en provincies afspraken gemaakt over
windmolens op land. Het windpark Fryslân levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling om
in 2020 14% duurzame energie op te wekken. Voor de periode ná het Energieakkoord houdt het
kabinet vast aan de EU afspraak dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40% en in 2050 met 80-95%
moet zijn teruggedrongen op Europees niveau.

Energietransitie
Windenergie speelt een belangrijke rol in de energietransitie, naast zon, biomassa en
aardwarmte. Windenergie raakt nooit op en biedt de basis voor een onafhankelijke toekomst.

Structuurvisie windenergie op land
Het Rijk heeft met de provincies afspraken gemaakt om in 2020 6000 MW windenergie op land
te realiseren. De gebieden voor grootschalige windparken (groter dan 100 MW) en de afspraken
met de provincies zijn opgenomen in de Structuurvisie Windenergie op land. Windpark Fryslân is
één van de locaties in Nederland die gunstig is voor windenergie. Het is opgenomen als geschikte
locatie voor windenergie in de Structuurvisie Windenergie op land.

Windpark Fryslân
Het windpark Fryslân ligt in zijn geheel in het IJsselmeer, op 800 meter van de Afsluitdijk en op
6,4 km van Makkum. Het park bestaat uit 89 windturbines met een maximale tiphoogte van 183
meter. Het park zal ongeveer een vermogen hebben van 320 MW en levert groene stroom voor
circa 340.000 huishoudens. Daarnaast levert het windpark ook banen en bedrijvigheid op. Zo
draagt het bij aan de lokale economie.

Zienswijze indienen?
Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
Vanaf 4 maart 2016 tot en met 14 april 2016 kan iedereen schriftelijk en mondeling
zienswijzen indienen. U kunt dit op verschillende manier doen.

Digitaal
Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via
www.bureau-energieprojecten.nl onder Windpark Fryslân.

Tijdens de inloopavond
Er is een notulist aanwezig die uw zienswijze noteert.

Schriftelijk
Uw reactie kunt u tot en met 14 april 2016 onder vermelding van
“Windpark Fryslân” sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark Fryslân
Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.

Mondeling
U kunt uw zienswijze ook mondeling geven op werkdagen
tussen 9:00 en 12:00, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Alle zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming. Bij het
definitieve besluit wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is
gehouden. Het besluit zal ter inzage worden gelegd op dezelfde locatie als waar
nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen en zal ook via de website bureauenergieprojecten.nl beschikbaar zijn. Een belanghebbende die op het ontwerp
van het besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dit besluit beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State.

Rollen en verantwoordelijkheden
Rijksoverheid
De Minister van Economische Zaken coördineert de
rijkscoördinatieprocedure. Tijdens deze procedure nemen de
Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en
Milieu een ruimtelijk besluit, het inpassingsplan.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemer die het project wil realiseren, is
verantwoordelijk voor een goede projectvoorbereiding en
het (tijdig) aanvragen van alle benodigde vergunningen en
ontheffingen. De initiatiefnemer is windpark Fryslân BV.

Gemeente Súdwest-Fryslân
en Provincie Fryslân
Het verlenen van vergunningen en ontheffingen
(de zogenaamde uitvoeringsbesluiten) blijft de
verantwoordelijkheid van de overheden die bevoegd
gezag zijn. Zo verleent de gemeente Súdwest-Fryslân de
omgevingsvergunning en ontheffing bouwbesluit. De
provincie Fryslân verleent de vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet.

RVO
RVO verleent de Flora- en Faunawet ontheffing.

Rijkswaterstaat (RWS)
RWS verleent de vergunning op grond van de Waterwet en
Wet beheer Rijkswaterstaatswerken.
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Planning 2016-2017

Ontwerpbesluiten
Ontwerpbesluiten
2016
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Eerste kwartaal 2016
Ontwerpbesluiten en ontwerpinpassingsplan (incl. MER) liggen ter inzage
[inspraakperiode van 4 maart tot en met 14 april
2016]

Tweede helft 2016
Definitief inpassingsplan en definitieve
vergunningen ter inzage.
[mogelijk instellen beroep]

2017
Begin 2017
(Indien van toepassing)
Uitspraak Raad van State

Ministerie van Economische Zaken, 2016

FON TEN THIJ
OMGEVINGSCOöRDINATOR
Windpark Fryslân
Wat doet een omgevingscoördinator?
Ik inventariseer de mogelijkheden en manieren om in de toekomst met bewoners, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en overheden samen te werken. Ik ga met u in gesprek over de
lusten en lasten van het windpark en mogelijkheden om te profiteren van kansen. Dit doe ik in
opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân en het ministerie van Economische
Zaken.

Waar wil ik over praten?
Ik wil tijdens de gesprekken een duidelijk beeld krijgen van de behoefte van bewoners en
bedrijven voor compensatie en/of participatie en de verschillende mogelijkheden die men hierin
ziet.
Ook ga ik tijdens de gesprekken kijken 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.

Wie ga ik spreken?
Ik benader de komende tijd onder andere verschillende ondernemersverenigingen,
verenigingen van dorpsbelangen en regionale maatschappelijke organisaties voor een gesprek.
Geïnteresseerden kunnen mij ook rechtstreeks mailen: windenergie@sudwestfryslan.nl

Contact
Heeft u ideeën over de onderwerpen hierboven en wilt u in gesprek, dan kunt u in de maanden
maart en april contact met mij opnemen. U wordt later dit jaar geïnformeerd over de uitkomsten.
Contactgegevens Fon ten Thij tot 15 mei:
Gemeente Súdwest-Fryslân
tel.: 14 0515 (zonder kengetal) ma t/m vrij 9-16 uur
e-mail: windenergie@sudwestfryslan.nl

Fon ten Thij is zelfstandig procesmanager voor gebiedsontwikkeling
op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en milieu.

Inzien van ontwerpbesluiten
Welke besluiten liggen ter inzage?
Vanaf 4 maart 2016 tot en met 14 april 2016 liggen de volgende stukken ter inzage

Ontwerpbesluit

Bevoegd Gezag

Inpassingsplan

Ministerie van EZ en IenM

Omgevingsvergunning

Gemeente Súdwest-Fryslân

Ontheffing Bouwbesluit (voor ‘s nachts werken)

Gemeente Súdwest-Fryslân

Vergunning Natuurbeschermingswet

Provincie Fryslân

Ontheffing Flora- en Faunawet

Ministerie van EZ (RVO)

Watervergunning

Ministerie van IenM (RWS)

Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Ministerie van IenM (RWS)

Waar kunt u de stukken inzien?
Op deze informatieavond kunt u de stukken inzien. Alle stukken die ter inzage liggen zijn ook te
vinden en te downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl onder Windpark Fryslân. Ook
zijn de stukken op papier in te zien bij het gemeenteloket Sneek, Markstraat 15 te Sneek (tijdens
reguliere openingstijden).

