
Struktuerfisy Wynstreek 
Ynbring Annigje Toering yn de Steaten fan 18 juny 2014. 
 
NB de sprutsen tekst jildt 
 
Foarsitter, 
De oergong nei in mear klimaatfreonlike en duorsume enerzjyfoarsjenning komt net fansels. 
De FNP hat him altyd sterk makke foar wat wy dan sa moai neame ‘skjinne enerzjy’. Dêr 
ûnder falt ek in part oan wynenerzjy. 
 
Want lit it helder wêze, de FNP is net tsjin wynenerzjy mar wol tsjin wynmûnen op it lân. Us 
stribjen is noch altyd in wynmûnefrij Fryslân. Wynenerzjy opwekke moat neffens ús safolle 
mooglik barre op see of op dy plakken dêr’t ús ynwenners der gjin of sa min mooglik hinder 
fan ûnderfine. 
Om de doelstellingen te heljen, sil der dus ek mear en hurder wurke wurde moatte oan oare 
foarmen fan it opwekken fan enerzjy. 
 
Foarsitter, 
Wy wrakselje bot mei it hiele gedoch om de wynmûnen hinne. 
Earder al mei it beslút fan de “houtskoolskets”,dat de provinsje Fryslân 400 mW oan mûnen 
op it lân realisearje woe en dêr njoggen (9) sykgebieten foar oanwiisd hie. 
De FNP wie dêr poer op tsjin en hat by de kolleezje foarming yn 2011 mei de PvdA en it 
CDA in akkoart sluten om mei minder mûnen mear fermogen op te wekken. En om op noch 
mar in pear plakken mûnen del te setten. Nammentlik: by de Ofslútdyk, op de Kop fan de 
Ofslútdyk en by it klaverblêd Hearrenfean. 
In útwurke foarstel fan dat akkoart hat de steaten net berikt. Wy kinne yn de reaksjenota lêze 
wêrom. 
 
Foarsitter, 
Sûnt 2011 is der fan út Den Haach mear druk setten op de realisaasje fan noch mear 
wynenerzjy. It ryk hat fêstlein dat der 6000 mW op see en 6000 mW op lân komme moat. 
Der is druk útoefene op de provinsjes en yn it IPO is besletten hoe’t de provinsjes de op-
dracht ynfolle sille. 
Boppedat leit der no ek noch in ryksplan wêryn de Iselmar oanwiisd is om dêr in grut wyn-
park te realisearjen. 
No’t de Twadde Keamer koartlyn mei in moasje besocht hat om de Iselmar te beheinen ta 
250 mW, is de romte om sels te besluten wol hiel beheind. 
Fansels Fryslân moat syn part nimme, mar 530,5 mW is fierstentefolle foar ús provinsje! Yn 
de kommisje ha ik der nei frege, wêrom no krekt 530,5 mW?.  
 
Foarsitter, 
It docht bliken dat soks folslein los fan de situaasje yn Fryslân ta stân komt. It is gewoan in 
rekkensomke sûnder de konsekwinsjes der fan te oersjen. Want, foarsitter Fryslân is fier-
stente te lyts foar dy 530,5 mW. 
Mar wat noch folle slimmer is, is dat de provinsje de rezjy kwyt is omdat Den Haach no ek 
stjoert op it enerzjy-dossier. 
 
Is it net sa, dat at it der echt om giet, dat de kearntaak romtelike oardering fan de provinsje 
der dan ynienen net mear ta docht? 
 
Foarsitter, 
Wy ha grútsjen heard dat der mooglik noch mear mûnen komme kinne nei dizze omloop. Of 
dat der miskien folle mear plannen komme kinne. 



Dêrom is dy 530,5 mW foar de FNP it absolute maksimum dêr’t Fryslân foar stean kin en 
wol. Wy sille net akseptearje dat der noch mear komme. Dit is de boppegrins! Wy ha dat yn 
in amendemint ‘maksimaal 530,5 mW’ ferwurde. 
 
Foarsitter,  
In oar punt is de grutte noed en soarch by de FNP oer hoe’t op dit stuit de ynventarisaasje 
fan de kânsrike projekten troch Fryslân foar de Wyn ferrint. De draachflak mjitting ropt in 
soad argewaasje, lilkens en frustraasje op. Wurdt it draachflak wol metten? 
It wurdt sa njonkelytsen hieltyd dúdliker: de iene de lusten en de oare de lasten. In grut part 
fan de minsken wolle dy wynmûnen net yn Fryslân. Ik hoopje dat de deputearre dy protesten 
serieus nimt en der wat mei docht. 
 
Foarsitter, 
Us earste betingst wie de boppegrins fan 530,5 mW.  
Wy ha der noch twa. De FNP is fan betinken dat, at wy ein dit jier in beslút nimme moatte oer 
de realisaasje, dat dêrby it wynpark Ofslútdyk (de line-opstelling) ek yn de yntegrale 
ôfwaging meiwoegen wurdt. 
It projekt sil dan ek foldwaan moatte oan de betingsten: 
Foldwaande partisipaasje mooglikheden en in plan foar it opromjen fan besteande wynmû-
nen op it lân. 
 
Us twadde amendemint, foarsitter hat ek te krijen mei it opromjen.Nammentlik it opromjen 
fan wynmûnen oer in tal jierren. 
By Fryslân foar de Wyn is dat al oanjûn, mar der leit noch gjin opromplan foar it Wynpark 
Iselmar. De FNP wol dy hurde betingst fan it opromjen ek ferbine oan it wynpark yn de Isel-
mar. 
 
Foarsitter, 
De FNP hinget hjoed de flagge net út. It is in tryste dei foar Fryslân.  
De romte dy’t de minister ús jout yn tiid is beheind, de romte om ús eigen beslissingen te 
nimmen is noch beheinder. 
Foar de FNP is it lânskip ien fan de wichtichste aspekten, dêr’t wysels oer beslisse wolle. Dy 
romte is ús ûntnaam en dêr ha wy it tige dreech mei.  
 


