
Fryslân Foar de Wyn 
Agora 6 
8934 CJ Leeuwarden 
  
 
 
 
 
 
 
Datum: Harlingen, 3 juli 2014 Kenmerk: JF 

Betreft:  reactie plannen Fryslân foar de Wyn 

 

Geachte heer/mevrouw, 

De Waddenvereniging heeft het afgelopen half jaar haar leden geraadpleegd over windenergie. Hieruit komt 
naar voren dat de leden van de Waddenvereniging (waaronder ook veel Friese burgers) de openheid van de 
Waddenzee zo goed mogelijk willen behouden en voorstander zijn van duurzame energie. Eén of enkele 
geclusterde opstellingen langs de Waddenzee, waarbij goed afgestemd is tussen de drie waddenprovincies, 
heeft dan ook de voorkeur. 

Met veel interesse heeft de Waddenvereniging de ontwikkelingen gevolgd rondom Fryslân foar de Wyn. De 
wens om windenergie dáár te realiseren waar draagvlak is, waarbij bovendien de spreiding over de provincie 
vergroot wordt deelt de Waddenvereniging. Hierbij was de verwachting dat de openheid van het 
waddengebied beter bewaard zou blijven. 

Tot onze spijt moeten we echter constateren dat de bij Fryslân foar de Wyn ingediende plannen sterk op de 
Waddenkust zijn gericht. De landschappelijke belasting van de Waddenkust, vergeleken met eerdere plannen, 
dreigt eerder groter dan lager te zijn. Dat blijkt ook uit onze nadere analyse van de plannen van FfdW. Om dit in 
beeld te brengen hebben wij de plannen geclusterd in drie scenario’s en de impact op het open landschap in 
een drietal kaartbeelden uitgewerkt: (zie bijlage 1).  

1. Een scenario waarin volledig voor het IJsselmeer gekozen wordt. Een gedeelte van de bestaande 
molens in Fryslân wordt gesaneerd. 

2. Een scenario waarbij alle plannen van Fryslân foar de Wyn doorgaan en alle bestaande molens worden 
gesaneerd. 

3. Een scenario waarbij het park in het IJsselmeer ongeveer 250 MW groot wordt, met daarnaast 
plaatsing van een deel van de molens van Fryslân foar de Wyn. Een deel van de bestaande molens 
worden gesaneerd. 

Deze drie scenario’s laten zien dat de effecten op het open landschap van het waddengebied groot zijn (zie ook 
de afbeelding van de huidige situatie, bijlage 2). Daarnaast hebben ook de andere waddenprovincies plannen 
die effect hebben op de openheid van het waddengebied (zie bijlage 2). Dit terwijl het waddenlandschap de 
afgelopen tien jaar al in openheid gehalveerd is (zie hiervoor het compendium van de leefomgeving, 
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl2094-Openheid-van-de-grote-
wateren.html?i=12-161) én behoud van die openheid een van de doelstellingen van de overheid is. Deze 
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doelstelling is onder andere vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Een verdere 
afname van die openheid is strijdig met het beleid. 

De Waddenvereniging wil daarom nogmaals het belang van de bescherming van het open waddenlandschap 
benadrukken. Wij raden u aan om bij het maken van uw afweging het effect van de plannen in totaal te 
bekijken en te streven naar een zo groot mogelijke openheid van het waddenlandschap. Het aanwijzen van 
vrijwaringsgebieden, en clusteren van windenergie op plekken waar dat past is hiervoor een goede oplossing. 

Op dit moment zijn de ecologische effecten van de plannen van Fryslân foar de Wyn nog niet duidelijk, 
evenmin als de effecten van het “windpark Fryslân”-plan. Zonder een goed overzicht van de ecologische 
effecten is het niet mogelijk om een goede afweging te maken tussen verschillende varianten.  

Ten slotte, de Waddenzee grenst aan de kustregio van Fryslân, Noord-Holland en Groningen. Aangezien de 
Waddenzee één Natura 2000 gebied en werelderfgoed is, vloeit daar alleen al de noodzaak uit voort de 
windenergieplannen van de drie provincies integraal af te wegen. Op dit moment is dat niet het geval. Er ligt 
dus een kans om vóór het eind van het jaar een gezamenlijke visie voor windenergie in het waddengebied te 
ontwikkelen vanuit de drie provincies. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging.  

 

Een afschrift wordt verstuurd naar de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Fryslân. 


