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Beste heer Wildeboer, 

Door uw raadsfractie zijn op 17 mei 2021 vragen gesteld over het plaatsen van windmolens. 
Met deze brief willen wij een antwoord geven op de door u gestelde vragen. 

Gestelde vragen. 
Onlangs stelde wethouder Boon in een Webinar dat er in Harlingen nog plaats is voor 2-4 
windturbines. Waar baseert de wethouder/het college dit op en aan welke plekken wordt 
dan gedacht? Meer concreet: wordt het plaatsen van één of meer windturbines op 
Oostpoort 3 toegestaan? (En nu we het daar toch over hebben: wordt het aanleggen van 
zonneparken op Oostpoort 3 toegestaan?) En welke betekenis moeten we aan genoemde 
stelling van wethouder Boon toekennen gezien het gegeven dat de provincie er voor lijkt te 
kiezen helemaal geen windmolens in Harlingen meer toe te staan? 

Ambitie document RES. 
De wethouder baseert dit op de ambities rond de Regionale Energie Strategie, zoals die zijn 
verwoord in een ambitiedocument. De ambities die hierin staan vermeld voor de gemeente 
Harlingen zijn een indicatie en gebaseerd op informatie die we bij uw raad hebben 
opgehaald tijdens een informatieve raadsbijeenkomst en waar wij u via een raadsinformatie 
brief van 25 februari 2021 over op de hoogte hebben gesteld. Dit is geen contract maar 
geeft een beeld/indicatie van de ambities die wij hebben inzake het opwekken van 
duurzame energie. Deze ambities zullen nog besproken worden bij de behandeling van de 
duurzaam-heidsagenda welke naar alle verwachting eind van dit jaar nog op de raadsagenda 
staat. 

Windmolens. 
In een digitale bijeenkomst over de Regionale Energie Strategie (RES) is door wethouder 
Boon de suggestie gedaan dat op een aantal plekken mogelijk nog wel een windturbine zou 
kunnen worden toegevoegd. Als voorbeeld is daarbij o.a. de lijnopstelling langs de A31 
genoemd. 
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Om invulling te kunnen geven aan de RES zullen toch voorzieningen voor duurzame 
opwekking van energie moeten worden gerealiseerd. Aansluiten bij bestaande 
voorzieningen is dan een goede eerste optie. Daadwerkelijke plaatsing zal uiteindelijk 
moeten plaats vinden in overleg met omwonenden maar ook provincie. In onze 
raadsinformatiebrief over de Regionale Energie Strategie (RES 1.0} van 25 februari 2021, 
opgesteld naar aanleiding van de informatieve raadsbijeenkomst van 10 februari 2021, 
hebben wij overigens de hiervoor genoemde optie, maar ook andere opties, al genoemd. 
Naar verwachting zal ook de provincie meer ruimte gaan bieden voor windturbines. Zo is 
vorig jaar de provinciale verordening Romte al aangepast. Op grond van deze regeling wordt 
onder voorwaarden ruimte geboden voor de volgende ontwikkelingen: 

• het realiseren van een windmolen (maximaal 3} met een as-hoogte van maximaal 15 
meter, geplaatst bij agrarische bebouwing; 

• het opschalen van een bestaande dorpsmolen tot een tiphoogte van 100 meter; 
• het plaatsen van een nieuwe solitaire windturbine met een tiphoogte van 100 meter 

na sanering van oude windturbines met een gezamenlijke tiphoogte van 100 meter. 
De komende jaren zal moeten blijken hoe dit ook in Harlingen verder vorm zal krijgen. 

Oostpoort 3. 
Voor Oostpoort 3 is inmiddels een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld en deze ligt 
momenteel ter inzage. Dit bestemmingsplan zal in september in de gemeenteraad 
besproken worden. In het bestemmingsplan is specifiek het realiseren van zonneparken op 
maaiveld uitgesloten en er worden met dit bestemmingsplan geen windturbines toegestaan. 

Tot slot willen wij u nog meegeven dat voor alle vormen van duurzame energieopwekking, 
voor zover strijdig met bestemmingsplannen, speciale planologische besluiten van uw raad 
nodig zullen zijn om medewerking te kunnen verlenen. 

Met vriendelijke groet, 

S. van den Broek 
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Burgemeester 

Pagina 2 van 2 - 119228 Gemeente Harlingen 


