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Initiatiefnemer
Windpark Fryslân B.V.

Betrokken partijen
Overheden

Belanghebbenden

• Gemeente: Súdwest-Fryslân
• Provincies: Fryslân
• Rijkswaterstaat

• Bewoners, verenigd in Vereniging Don Quichot, Hou Friesland Mooi, Plaatselijk belang
Makkum, Dorpsbelang Kornwerderzand
• Friese Milieu Federatie
• IJsselmeervereniging
• It Fryske Gea
• Vereniging het Blauwe Hart
• Vogelbescherming Nederland
• Waddenvereniging
• Watersporters, verenigd in Vereniging
IJsselmeer Windmolenvrij

Project
Begin 2012 geeft Windpark Fryslân B.V. aan een windpark te willen bouwen in het Friese deel van het IJsselmeer. Het windpark ligt 800 meter
van de Afsluitdijk en 6,4 kilometer van Makkum. Het park zal bestaan uit
89 windmolens met een maximale hoogte van 183 meter. De molens
krijgen een vermogen van circa 4 megawatt (MW). Het vermogen waar
aanvankelijk van werd uitgegaan is aangepast. Na aanbesteding in 2019
is bekend gemaakt dat het vermogen van het park ruim 380 MW wordt
(4,3 MW per turbine) en daarmee 500.000 huishoudens van stroom
gaat voorzien. Daarmee is WPF het grootste windpark ter wereld op
binnenwater.
Windpark Fryslân B.V. ligt in één van de elf gebieden die de rijksoverheid
in de Structuurvisie Windenergie op land (2014) heeft aangewezen als
geschikt voor windparken van minimaal 100 MW.

Bron: kennisgeving ontwerpbesluiten, maart 2016
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Proces
Realisatiefase
Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Voorfase
2008
Start ecologische verkenning door initiatiefnemer.
Begin 2012
Project aangemeld voor RCR.

14 maart 2019
Start bouwfase. In 2019 vervroegde aanleg aansluitkabel voor
windpark naar netwerk van TenneT in Friesland, in verband met
dijkverzwaringsproject Rijkswaterstaat vanaf 2019. Op 2 oktober
is met een consortium van 10 banken en de provincie Friesland
overeenstemming bereikt over de financiering van de bouw van het
windpark (850 miljoen). De bouw kan nu voluit van start.
2020
Naar verwachting ingebruikname deel windmolens.
Midden 2021
Volledige ingebruikname windpark.

Procedurefase: Publicatie voornemen project
18 mei 2012
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegd.
Aantal ontvangen unieke zienswijzen:36.

Omgeving (activiteiten EZK)
Vanaf de aanvang van een project staat EZK in contact met betrokken partijen,
individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. Met betrokken
overheden overlegt EZK op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Procedurefase: Voorkeursalternatief
Mei 2015
Keuze voor voorkeursalternatief IJsselmeer door minister van
Economische Zaken (EZ) en minister van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Mei 2012
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.
Aantal bezoekers: 80.

Procedurefase: Formele besluiten

11 maart 2016
Benoeming omgevingscoördinator door minister EZ.

Maart-oktober 2016
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd.
Aantal ontvangen zienswijzen: 306, waarvan 182 uniek.
Definitief inpassingsplan en andere besluiten.
September 2016
Besluiten inpassingsplan, de Wet Natuurbescherming en de
ontheffing op de Flora en faunawet genomen. Aantal ingediende
beroepen: acht.
2017
Terinzagelegging herzieningen op genomen besluiten in september
2016. Aantal ingediende beroepen: één.
Eind 2017
Aanvraag vergunningen uitvoeringsbesluiten in kader Waterwet en
omgevingsvergunning.

Beroepsfase

Maart 2016
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.
Aantal bezoekers: 50

Maart 2016
Onderzoek door omgevingscoördinator voor gezamenlijke overheden (EZ, provincie Friesland, gemeente Súdwest Fryslân). Inhoud:
optimale ontwikkeling streek, en besteding financiële middelen uit
het windpark voor een gebiedsfonds.

Juli 2017
Publicatie eindrapportage omgevingscoördinator ‘Naar een Stichting
Omgevingsfonds Windpark Fryslân’. Met adviezen voor opzetten
omgevingsraad en omgevingsfonds (voor toekomstige gebiedsontwikkeling) en gespreksverslagen met maatschappelijke organisaties.

11 juli 2018
Uitspraak Raad van State: alle bezwaren ongegrond verklaard.

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 1 september 2019
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