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Agendapunt

11. Ramtstelling boargerpartisipaasje yn Wynpark Fryslân

Korte titel amendement

Geen aalmoes maar geld en zeggenschap omwonenden
Windpark Fryslân
Toelichting op het amendement:
In acht nemende dat:



















op basis van publieke informatie te berekenen valt dat de investeerders van
Windpark Fryslân, waaronder de Provincie Fryslân, de komende vijftien jaar rond de
830 Miljoen Euro winst kunnen verwachten.
dat zij daarvoor gezamenlijk ongeveer 80 Miljoen Euro eigen vermogen inbrengen.
dat de provincie naar verwachting 8,3 Miljoen Euro per jaar over haar 20 miljoen
Euro investering ontvangt, een rendement van 42% per jaar, totaal 124,5 Miljoen
Euro opbrengst over 15 jaar.
de investeerder ca 46,7 miljoen Euro per jaar over zijn 60 Miljoen Euro investering
ontvangt, een rendement van 78% per jaar, totaal 700,5 Miljoen Euro opbrengst over
15 jaar.
indien de Provincie Fryslân haar deelneming eerder dan na 15 jaar zou vervreemden
de toekomstige opbrengsten in de verkoopprijs zullen worden verdisconteerd en
daarmee ook beschikbaar gemaakt kunnen worden voor compensatie van de
omwonenden.
degenen die de lasten van Windpark Fryslân dragen ook zoveel mogelijk de lusten
van Windpark Fryslân moeten ontvangen.
Dat dit delen van de lasten en de lusten ook het uitgangspunt is geweest van de
besluiten van Provinciale Staten van Fryslân met betrekking tot compensatie van de
omwonenden.
Dat een goede compensatie van de inwoners feitelijk al onmogelijk is geworden
omdat het grrotste gedeelte van de winst/belastinggeld wegvloeit uit de provincie.
Dat voorgestelde regeling slechts een mogelijkheid biedt voor omwonenen met
voldoende vrij besteedbare middelen en dat daarmee een groot deel van de
omwonenden feitelijk wordt buitengesloten.
Dat de voorgestelde participatieregeling zeer complex van aard is en extra kosten
met zich meebrengt die weer ten laste van het voorgestelde rendement worden
gebracht.
Dat het juist voor de hand ligt dat de gehele opbrengst van de investering van de




provincie ten goede komt aan alle omwonenden.
dat ene evenwichtigere verdeling van de opbrengsten via een fonds of stichting of
lokale (energie)coöperatie(s) de voorkeur verdient.
Het belangrijk is dat de omwonenden zelf de besteding van de compensatie
bepalen.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor
Overwegingen
Schrappen uit overwegingen bij besluit:
“Friese inwoners de gelegenheid moet worden geboden om
financieel mee te kunnen participeren in Windpark Fryslân.”
Toevoegen aan overwegingen bij besluit:
“Friese inwoners niet alleen de lasten maar ook in de lusten van
Windpark Fryslân mee moeten kunnen delen.
Besluit

Schrappen uit tekst besluit:
het onder hoofdstuk 5.1 beschreven voorstel met de daarin
opgenomen uitgangspunten (A t/m I) van de burgerparticipatie
vast te stellen.

Geschrapte tekst vervangen door:

Toevoegen aan besluit:
Alle opbrengsten van de participatie van provincie Fryslân in
Windpark Fryslân via een (op te richten) gebiedsfonds, of een
stichting, of lokale coöperaties, ten goede moeten komen aan de
omwonenen, of hun leefomgeving, van Windpark Fryslân. Dat het
bestuur van genoemde (op te richten) organisatie(s) door
inwoners van de omgeving van Windpark Fryslân worden
gevormd.
De opbrengsten niet benut zullen worden om reguliere uitgaven,
die anders door de provincie zouden worden gedragen, te
vervangen.
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