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Politici ‘onder ede’ over molens
Is bij besluitvor-
ming over wind-
molens essentiële
informatie ‘onder
de pet’ gehouden?
Stichting Hou
Friesland Mooi wil
politici en ambte-
naren onder ede
horen.

ATZE JAN DE VRIES

E
en rechterlijke procedure
om politici en ambtenaren
onder ede te laten verklaren
wat ze op 18 juli wisten over

Windpark Fryslân.
Zo’n getuigenverhoor is wat

Stichting Hou Friesland Mooi wil,
zeggen bestuursleden Annemieke
Reitsma en Albert Koers. Op ge-
noemde datum besloot de provincie
negen nieuwe windmolens toe te
staan in de driehoek Zurich-Corn-
werd-Wons. Samen goed voor 42
megawatt productievermogen.

Dat besluit was niet nodig ge-
weest als provinciale staten hadden
geweten wat zestien dagen later dui-
delijk werd, zegt de stichting. Gede-
puteerde Klaas Kielstra voerde in ju-
li het woord in provinciale staten.

Op 3 augustus bleek dat een ander
windstroomcomplex, Windpark
Fryslân (WPF) in het IJsselmeer bij
Makkum, een veel groter productie-
vermogen krijgt dan gedacht: geen
316 maar 382,7 megawatt.

Daarmee kan Friesland gemakke-
lijk voldoen aan een afspraak met de
regering om in deze provincie ge-
noeg megawatt aan windstroomver-
mogen te realiseren.

Gedeputeerde Sander de Rouwe
verklaarde later in deze krant dat de
provincie de precieze omvang van
Windpark Fryslân op 18 juli nog niet
kendet. WPF-directeur Anne de
Groot bevestigde dat.

In antwoorden op vragen van de
Partij voor de Dieren schreef de pro-
vincie op 11 september nogmaals dat
de informatie in juli nog niet be-
schikbaar was. ,,Een uitspraak over
de rol die deze informatie mogelijk
had kunnen spelen zou speculatief
zijn’’, zegt het college van gedepu-
teerde staten (GS).

Dat het productievermogen gro-
ter kon worden dan 316 megawatt,
was wél bekend. Daar is ook reke-
ning mee gehouden. Begin dit jaar
schreef GS: ,,De marge in het opge-
stelde vermogen van WPF in het IJs-
selmeer is formeel nog steeds tus-
sen de 260 en circa 400 megawatt,
waarbij aangenomen mag worden

dat het uiteindelijke opgestelde ver-
mogen eerder iets meer dan iets
minder dan 316 MW zal zijn.’’

Reitsma en Koers kunnen zich
niet voorstellen dat de gedeputeer-
den Klaas Kielstra en Sander de Rou-
we op 18 juli niet wisten wat op 3 au-
gustus bekend zou worden: ,,Ons

probleem is dat we de heren maar
moeilijk kunnen geloven. We be-
schuldigen op dit moment nie-
mand, maar we willen wel de waar-
heid weten. Worden we nu belazerd
of niet?’’

,,Zo horen we uit de omgeving dat
sommige initiatiefnemers van
windpark Nij Hiddum-Houw al lang
wisten dat Windpark Fryslân veel
groter zou worden en dat ze dat on-
der de pet hielden uit vrees dat die
informatie zou kunnen leiden tot
het afwijzen van hun plannen.’’

Ze wijzen er bovendien op dat de
provincie aandeelhouder wil wor-
den van WPF. Er zijn daarom fre-
quente en intensieve contacten tus-

sen de provincie en WPF.
Hou Friesland Mooi heeft een ad-

vocaat opdracht gegeven een proce-
dure te starten, zegt Koers: een ge-
tuigenverhoor bij de burgerlijke
rechter.

De stichting wil dat Kielstra en De
Rouwe onder ede verklaren wat ze
precies wisten. Hetzelfde geldt voor
betrokken ambtenaren en de initia-
tiefnemer van WPF.

GS willen niet op de stap van Hou
Friesland Mooi reageren. Volgens
Koers en Reitsema kan de besluit-
vorming over Nij Hiddum-Houw
onrechtmatig zijn als achteraf blijkt
dat ,,essentiële informatie onder de
pet is gehouden’’.

‘We beschuldigen
niemand maar
willen wel de
waarheid weten’
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