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Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer Wynpark Fryslan

Achte hear Fokkinga,

Jo skriftlike fragen op grun fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 6 augustus
2018, beantwurdzje wy as neikomt.

Jo sette jo fragen utein mei de neikommende ynleiding:
Yn desimber 2014 hat PS besletten dat in maksimum fan 530,5 MW oan wynenerzjy op Ian
opsteld wurde soe. Foar de FNP wie dat in hurd punt. De opbou soe weze Wynpark Fryslan
316 MW, Kop Ofslutdyk 36 MW en besteande manen leverje sa'n 158,5 MW. No docht
b//ken dat de kapasiteit fan it Wynpark Yselmar in ekstra 66,7 MW opsmyt. Totaal komme we
dan op 597,2 MW.
It kolleezje giet hjirby foarby oan it beslat fan de Steaten oangeande de maksimale MW fan
wynenerzjy op Ian.
De FNP hat meardere kearen frege nei de mooglikheden om mear MW yn it Yselmar te
pleatsen wertroch NU Hiddum Houw untsjoen wurde koe. De technology untwikkelt harren
hieltyd flugger en it wie te foarsjen dat it Wynpark Fryslan in (dikke) plus opleverje soe. Wy
hawwe dat al oanjOn yn de PS fan juny en oktober 2016.

Fraach 1:
Op hokker datum hat it Kolleezje fan DS te hearren krigen dat Wynpark Fryslan net 316 MW,
mar 382,7 MW opleverje soe? Binne der bewiisstikken fan (yn ferban mei de beslutfoarming
fan Nij Hiddum Hou op 18-07-2018)?

Antwurd fraach 1:
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Op 6 augustus 2018 (nr. 1558992) hawwe wy in brief oan jo Steaten stjoerd oer de stan fan
saken VVynpark Fryslan. Yn dat brief is antwurd jun op dizze fraach en binne ek de
bewysstikken meistjoerd. Op 25 juli 2018 hat VVynpark Fryslan BV mei in parseberjocht
bekend makke dat de opdracht om in kabel oan te lizzen gund is. Op 31 july 2018 hawwe wy
in brief krigen. Yn dat brief wurdt melden dat de tariedings foar de Otfiering, foar sa fier as
mooglik fersneld wurde sil. Op 3 augustus is fia in parseberjocht fan VVynpark Fryslan BV
bekend makke dat de oanlis fan it park gund is. Yn dat leste parseberjocht is ek melding
makke fan it keazen wynturbinetype en it totaal opsteld fermogen nei dat it park klear is
(382,7 MW).

Fraach 2:
Is it kolleezje ree it maksimum oan wynenerzjy werom te bringen nei 530,5 MW?

Antwurd fraach 2:
Nee.

Fraach 3:
By nee: werom net en hoe ferdraagt him dat me/it beslut fan desimber 2014?

Antwurd fraach 3:
Op dit moment is dat noch oan'e oarder. Yn Os brief fan 30 jannewaris 2018 (nr. 1481391)
hawwe wy jo Steaten ynformearre oer it rapport "Krimpende Wind". Der is Otlein dat de
ferwachting is dat fan it besteand opstelde fermogen op Ian in diel ferdwine sil. Pas yn 2020
kin de balans opmakke wurde en wurdt ducllik hoefolle fermogen der fuortfallen is. It rapport
"Krimpende Wind" jout ek oan dat by unferoare belied it besteande opstelde fermogen fierder
krimpe sil oant (yn it slimste gefal) 105,8 MW in 2025, wilens Os doel dan noch altyd 530,5
MW is. Yn dat slimste gefal is it ekstra fermogen fan VVynpark Fryslan nedich om op it nivo
fan de taakstelling te bliuwen. It risiko dat de taakstelling fan 530,5 MW net helle wurd is yn
de neie sitewaasje wol in stik lytser wurden.

Fraach 4:
By ja: Is it kolleezje ree om b.g. nochris mei de inisjatyfnimmers fan Ni] Hiddum Houw te be-
praten de manen ekstra werom te bringen yn hichte en kapasiteit? De yn- en omwenners fan
Ni] Hiddum Houw hawwe oanyin 150m tiphichte akseptabel te finen. Berekkeningen toane
oan dat it winstpersentaazje fan de Cindemimmers der net Cinder hoecht te leien.

Antwurd fraach 4:
Nee, sjoch antwurd 2 en 3. De oanfoljende petearen, dy't nei oanlieding fan jo moasjes fan
27 juny 2018 mei de ynisjatyfnimmers fierd binne, hawwe al bliken dien dat in legere hichte
foar de ynisjatyfnimmers net akseptabel is.

Fraach 5:
By ja: Is it Kolleezje ree om neist de 6 MW yn NU Hiddum Houw ekstra te sanearjen Under
besteande mOnen oerienkomstich de oannommen FNP-moasje oer Opromplan Iselmar op
18 juny 2014? Sa ja hoe tinkt it Kolleezje dit oan te pakken? Sa nee, werom net?

Antwurd fraach 5:
Nee, sjoch antwurd 2 en 3.
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Fraach 6:
By ja: Binne der faaks oare mooglikheden om oan it beslat fan desimber 2014 te foldwaan?

Antwurd fraach 6:
Nee, sjoch antwurd 2 en 3.

Mel rju achtinge,

Deputelairre Steaten fan Fryslan,

drs. A.A. . Brok. fo

R.E. 13(Quius---Krremersma, MBA MOM, sikretaris
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