
 

LEEUWARDEN 
 
Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste 
lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden 
 
Leeuwarden, 3 maart 2014, 
  
Geacht College, 
 
Bij de behandeling van de Nota Full Sustainable City in de gemeenteraad van 29 november 2010 is 
de door PvdA, D66, PAL GroenLinks, CU en SP ingediende motie aangenomen om een onderzoek te 
doen naar de mogelijkheden van grootschalige windenergie rond Leeuwarden.   
 
Bij de commissievergadering Stadsontwikkeling op 12 december 2011 behandelde de raad de brief 
van het college d.d. 27-09-2011 Strategische richting grootschalige windenergie. Kern van de brief 
was dat er naar aanleiding van het provinciale beleid geen mogelijkheden bestonden voor grote 
windmolens op ons grondgebied. Vanwege deze bestuurlijke context zag uw college in beginsel geen 
mogelijkheden om verder uitwerking te geven aan de raadsmotie.  
 
In 2013 is door het Rijk de structuurvisie Wind op land opgesteld. In samenhang daarmee is in de 
Amvb Ruimte de regelgeving ten aanzien van radarzonering gewijzigd. De radarzone is een 
aandachtsgebied waarbinnen hoogbouw getoetst moet worden door het Ministerie van Defensie. Pas 
na toetsing blijkt of een bouwwerk aanvaardbaar is of niet. De realisatie van windturbines binnen de 
radarzone van de vliegbasis is door de wijziging in de Amvb Ruimte niet meer op voorhand 
uitgesloten. 
 
Door Gedeputeerde Staten van de provincie is inmiddels aangegeven dat de eerder voorgestelde 
structuurvisie voor windenergie maatschappelijk niet uitvoerbaar bleek. De provincie staat daarbij wat 
betreft de locaties op land weer open voor alternatieven en sluit op voorhand geen locaties uit. Door 
de drie organisaties het Comité Hou Fryslân Mooi, de Friese Milieufederatie en het Platform 
Duurzaam Fryslân worden mogelijke projectlocaties onderzocht. Kernelement is de aanwezigheid van 
maatschappelijk draagvlak voor het project. Gedeputeerde Staten verwachten in oktober 2014 nieuwe 
onderzoeksresultaten te presenteren.  
 
Naar aanleiding van het Energieakkoord komen sinds 1 januari 2014 leden van coöperaties en 
Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting van 7,5 cent/kWh op hun 
gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen 
eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze 
productie-installatie wonen. Deze korting geldt ook voor het opwekken van windenergie.  
 
Daarom stellen wij de volgende vragen: 
 

1) Is het college het met D66 eens dat door de ontwikkelingen van het provinciale en het 
rijksbeleid het in 2011 ingenomen standpunt ten aanzien van de motie voor windenergie dd 29 
november 2010 inmiddels achterhaald is? 

2) Heeft het college de drie organisaties het Comité Hou Fryslân Mooi, de Friese Milieufederatie 
en het Platform Duurzaam Fryslân al geïnformeerd over de door de gemeenteraad 
aangenomen motie aangaande windenergie?  

3) Zo nee: gaat het college deze drie organisaties nog informeren over deze motie?  



4) Gaat het college naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het beleid voor windenergie 
nu wel een inventarisatie van locaties uitvoeren? 

5) Gaat het college ook onderzoeken of er opstellingen van windturbines gerealiseerd kunnen 
worden waarbij bewoners van de gemeente gebruik kunnen maken van de voordelen van het 
Energieakkoord? 

 
 

Wij zien uw reactie graag tegemoet binnen de daartoe gestelde termijn. 
 
Namens de fractie van D66 Leeuwarden 
 
Arnold Rosier 
 
 
 


