Geachte leden van de Gemeenteraad en het College van B&W van SWF!
Dit is Windbericht 1, het eerste van wat een serie korte wekelijkse email-berichten moet
worden - speciaal voor U - over windenergie en de plannen daarvoor in Fryslân. Ik stuur U
die uit naam van het Comité Hou Friesland Mooi.
In dit eerste bericht wil ik kort aangeven waar wij staan in de discussie over windenergie.
1. Of het nu komt door de mens of niet, de aarde warmt op. Als het meer dan 2 graden wordt,
gaat dat een groot probleem worden op een planeet met meer mensen dan ooit.
2. Daarom moet de CO2 uitstoot wereldwijd omlaag. Ook al is Nederland op wereldschaal
een volstrekt onbelangrijke bron van CO2, ook wij moeten daaraan bijdragen.
3. En dus moeten we overstappen op schone energie (en vooral: ons energieverbruik
beperken). Als windenergie daar een zinvolle bijdrage aan kan leveren: prima.
4. Als Comité zijn we dus niet tegen windenergie als zodanig. Wel zijn wij (en bijna 3000
andere mensen uit onze streek) tegen de huidige plannen van de Provincie.
5. Voor ons gaat het daarom om twee vragen: (1) is windenergie een goede manier om CO2
uitstoot te verminderen; en (b) als dat zo is: waar kunnen we dan windturbines plaatsen?
De discussie over de eerste vraag is vooral een zaak van het Rijk, de discussie over de tweede
vooral van Provincie en Gemeente. Toch zullen in deze Windberichten beide kanten aan de
orde komen want ook in de Provincie Fryslân en de Gemeente Sudwest Fryslân mag de
discussie niet alleen gaan over de “hoe-vraag”, maar moet ook de “waarom-vraag” aan de
orde komen. We gaan toch niet blind uitvoeren wat “Den Haag” dicteert?
Een half A4’tje is de limiet die ik mij stel. Ter informatie voeg ik nog wel een bijlage bij met
een kort artikel over het FSFE dat ik aanbood aan de Leeuwarder Courant.
Als U de Windberichten niet wenst te ontvangen: jammer, maar dan verwijder ik U uiteraard
uit de verzendlijst. En als Uw personalia niet juist zijn of U wilt dat ik een ander email adres
gebruik: ook graag een berichtje.
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