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Ongebruikte molens 

 

De Staten, in vergadering bijeen op 28 september 2016 

 

Constaterende dat  

- Fryslân zich in IPO verband heeft verplicht tot het leveren van 530,5 MW uit 

windenergie in 2020; 

- daarvoor ondermeer Windpark Fryslân en windmolens op de kop van de Afsluitdijk 

worden opgericht; 

- het al opgestelde vermogen aan windmolens op land ook wordt meegeteld voor de 

provinciale opgave; 

- in het uitvoeringsakkoord van het coalitieprogramma 2015-2019 als ambitie is 

opgenomen om in 2025 25 % van de benodigde energie in Fryslân duurzaam op te 

wekken; 

- PS van Fryslân wil sturen op resultaat. 

 

Overwegende dat  

- de landelijke SDE subsidie voor duurzame energie een gestaffelde opbouw heeft;  

- daardoor molens die weinig energie leveren minder subsidie krijgen per geleverde 

eenheid energie dan grotere molens met meer vermogen; 

- de provincie Fryslân beperkingen opgelegd heeft aan molens wat betreft hoogte en 

vermogen; 

- het daardoor voor windboeren moeilijk is een sluitende businesscase te maken voor 

molens met een relatief lage masthoogte;  

- eigenaren van windmolens om die reden vervanging en reparatie aan molens 

uitstellen of overgaan tot ontmanteling; 

- een deel van de molens op land daardoor stil staat; 

- de opbrengst van de molens echter nog wel steeds wordt geteld bij het totale 

opgewekte vermogen in Fryslan; 



- gezien het bovenstaande de conclusie kan worden getrokken dat dit niet strookt met 

de werkelijkheid; 

- het voor de realisatie van de ambitie uit het coalitieakkoord van belang is te weten 

hoeveel duurzame energie er daadwerkelijk wordt opgewekt in Fryslân, zodat op 

resultaat gestuurd kan worden. 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

- op korte termijn een overzicht te geven van windmolens op land die operationeel zijn 

en molens die stil staan.   

 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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