
MOASJE 

De leden fan de FNP – man-/froumachtich – oanwêzich op de ekstra ledegearkomste fan 11 

oktober 2014 yn Hotel Duhoux yn  Wurdum 

yn omtinken nimmend: 

- Wat it program fan de FNP seit oer wynmûnen (1), 

- De ôfspraken yn it koalysjeakkoart ‘Nije enerzjy foar Fryslân’(2), 

- It advys fan de Kommisje Winsemius/Fryslân foar de Wyn, 

- De troch it ryk opleine doelstelling yn it lanlike Enerzjyakkoart, 

- De doelstelling fan maksimaal 530,5 MW oan wynenerzjy foar Fryslân dêr’t de FNP-

steatefraksje yn mearderheid mei ynstimd hat, 

sprekke ut: 

1. Dat de FNP-steatefraksje en –deputearre earst en meast ynsette op de lokaasjes yn 

line-opstelling op de Ofslútdyk , en/of yn line-opstelling direkt by de Ofslútdyk lans, op 

de Kop Ofslútdyk en as dat nedich is by it klaverblêd by It Hearrenfean; 

 

2. Dat de FNP-steatefraksje en –deputearre yn it gefal fan te beheinde mooglikheden 

foar pleatsing bepleitsje sille dat de doelstelling fan maksimaal 530,5 MW ek helle 

wurde kin troch oare wizen fan enerzjyopwekking en troch enerzjybesparringen; 

 

3. Dat de FNP-steatefraksje en –deputearre yn harren opstelling oangeande de 

pleatsing fan wynmûnen yn alle gefallen net fierder geane as wat yn it 

koalysjeakkoart beskreaun stiet;  

 

4. Dat de FNP-steatefraksje en –deputearre fêsthâlde oan de moasje oangeande it 

opromjen fan besteande wynmûnen en oansteane op in moratoarium oangeande it 

ferfangen fan besteande wynmûnen. 

 

Yntsjinne troch: 

Nynke Beetstra, Jaap van der Bij, Jan Breimer, Jan Hettinga, Jaap Keizer, Jan van der Kooi, 

Cees van der Meulen, Aant Mulder, Adriaen Readbergen, Jan Geert Vogelzang, Anje 

Wester-Koopmans, Piet Herrema. 

 

(1) In aksjepunt ut it FNP-programma is: ‘Ta op in Fryslân sûnder wynmûnen op de fêste wal’ 

(2) *Ut it koalysjeakkoart: 

……. Wy wolle mear opbringst mei minder nije wynmûnen op net mear as in pear plakken 

yn’e provinsje. In wynmûnepark by de Ofslútdyk moat it grutste part fan de Fryske ambysje 

realisearje. Fierder sille der ut Flevolân wei wynmûnen ferskine yn it Fryske part fan’e Iselmar. 

As leste biede wy romte foar in opskalingskluster op’e kop fan’e Ofslútdyk en by de 



grutskalige ynfrastruktuer fan it klaverblêd by it Hearrenfean. De oare gebieten slute wy ut fan 

wynmûnen. It oprêden fan âlde mûnen dy’t net goed rendearje is – ek by ryksprojekten fan 

100MW en mear – in betingst foar it pleatsen fan nijen en biedt de notiidske eigners fan 

wynmûnen de mooglikheidom dêryn te partisipearjen. By nije wynmûneklusters ûndersykje wy 

(op hokker wize) oft oerheden, boargers en it maatskiplik middenfjild partisipearje kinne.  

Resultaat yn 2015: Fryslân produsearret op ûnderskate wizen op substansjeel nivo 

skjinne enerzjy. 

 


