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Onderwerp

: Beantwurding skriftlike fragen oer omfallen wynmOne Jorwert

Achte hear Knol,
Jo skriftlike fragen op grim fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 9
desimber 2019, beantwurdzje wy as neikomt.
Jo hawwe by Jo fragen de neikommende taljochting jun:

Op snein 8 desimber yn Jorwert en op 9 maart yn Kleaster-Lidlum binne wynmOnen
omfallen, yn beide gefallen by hurde wyn. Neffens de LC giet it yn beide gefallen om sirka 30
meter hege manen fan it merk Lagerwey, wer't der yn de jierren '80 en '90 in soad fan boud
waarden. De omfallen wynmOnen foe/en op in skuorre en op in restige dyk.
Artikel 3.14 fan it AktiviteitenbeslOt easket dat in wynturbine op syn minst ien kear yn it jier
kontrolearre wurdt troch in saakkundige op it med fan wynturbines. De easken foar it plakbane risiko (PR) foar (beheind) kwetsbere objekten yn artikel 3.15a fan it Aktiviteitenbeslat
jilde net foar wynmirnen fan foar 2011.
Fraach 1:
Kontrolearret de provinsje de feiligens fan wynmimen of is de provinsje fanut syn wetlike
koOrdinaasjetaak foar de leefomjouwing by dit tafersjoch belutsen?
Antwurd fraach 1:
Nee, de gemeente is ferantwurdlik foar it tafersjoch.
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Fraach 2:
Kin de pro vinsje oanjaan of de bedriuwers fan wynmanen bar halde oan de wetlike
ferplichting om in jierlikse kontrole at te fieren?
Antwurd fraach 2:
Wy hawwe gjin reden om oan te nimmen dat de bedriuwers fan wynmOnen harren net oan
de wetlike ferplichting fan in jierlikse kontrole halde. It is oan de gemeenten om harren te
kontrolearjen.

Fraach 3:
Hat it kolleezje in oersjoch fan de alderdom fan de wynmanen yn Fryslan?
Antwurd fraach 3:
Ja, wy hawwe in oersjoch fan alle wynmOnen yn Fryslan ynklusyf boujier.

Fraach 4:
As dat sa is, hat it kolleezje ynformaasje oer de feraldering en de konstruktive feiligens fan
wynmanen yn Ftyslan?
Antwurd fraach 4:
Nee, om't gemeenten it tafersjoch dogge, hawwe wy gjin ynforrnaasje oer de konstruktive
feiligens fan de wynmOnen.

Fraach 5:
As de bedriuwers fan in omfallen wynmane dy ferfange wolle troch in nijen ien, oan hokker
regels moatte sy dan foldwaan? Kinne sy binnen de besteande fergunningsromte op 'e nij
bouwe, of jilde de nijste omjouwingsregels?
Antwurd fraach 5:
Binnen de rigels fan it bestimmingsplan mei de mOne ferfongen wurde. By ferfanging fan
aide wynmOnen moat it oan de `nije' wearden at it Activiteitenbesluit Milieubeheer' foldwaan,
sadat Oteinlik alle mOnen oan dizze wearden foldogge.

Fraach 6:
Is it kolleezje it mei de FNP lens dat it in nuvere saak is dat it plak-bane risiko (PR) by aldere
wynmanen heger weze mei dan by nije wynmanen?
Antwurd fraach 6:
Op 14 oktober 2010 binne de besluten Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' en
`Omgevingsrecht (wijziging milieuregels windturbines) Staatsblad 2010, 749' Cinder it
Activiteitenbesluit Milieubeheer' brocht. Yn it beslut binne regels foar de feiligens fan
wynmOnen troch it Ministearje fan Folkshusfesting, Romtlike Oardering en Miljeu f8ststeld. It
kolleezje moat it belied fan de minister folgje en hat deryn gjin eigen beliedsromte. De
minister hat yn in nota fan taljochting it neikommende meijOn: "De waarden voor het
plaatsgebonden risico gelden alleen voor nieuwe situaties. Met dit besluit wordt geen
saneringsplicht in het !even geroepen. Dit past bij het beleid om het gebruik van windturbines
te bevorderen. Bij vervanging van oude windturbines moet alsnog aan de waarden voldaan
worden, zodat uiteindelijk alle turbines aan de waarden voldoen".
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Fraach 7.
Ek yn it nije BesKit aktiviteiten lee fomjouwing (Bal) sille foar aldere wynmanen oare easken
foar de eksteme feiligens jilde dan foar nije wynmanen. Fynt it kolleezje dat winsklik?
Antwurd fraach 7:
Yn paragraaf 4.30 BAL steane easken dy't Cinder de Omjouwingswet oan wynmOnen steld
wurde. Yn kest 4.431 BAL stiet it oergongsrjocht foar wynmunen oanjOn. It kin weze dat foar
besteande wynmOnen oare (konstruktive) easken jilde as foar wynmunen dy't nei de yngong
fan de Omjouwingswet oprjochte binne. Yn it Besluit Kwaliteit Leefomgeving' is feststeld dat
de noarm foar it risiko dat oan in plak bOn is, yn star) holden wurdt lykas dy yn it
Activiteitenbesluit Milieubeheer' opnommen is. Sa as ek by fraach 6 neamd is, moat de
provinsje der it belied fan de minister yn folgje.

Fraach 8:
Wol it kolleezje dit ferskil yn feiligensnoarmearring oan de oarder stelle by it Ryk?
Antwurd fraach 8:
Nee, wy fine it wichtich dat de feiligensfoarskriften sa't dy fan tapassing binne, neilibbe
wurde.

Mei rju achtinge,

Deputearre teaten fan Fryslan,

afsitter

R.E.

&mersma, MBA MOM, sekretaris

-3/3-

Us merkteken:

01730843

