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Leeuwarden overweegt gang naar RvS
•

Gemeente wil dat provincie
toch toestemming geeft voor
hogere molen bij Reduzum
Patrick van ’t Haar

Reduzum | De gemeente Leeuwarden is bereid naar de Raad van State
(RvS) te stappen om zo de provincie te
dwingen toestemming te geven voor
een nieuwe windmolen voor Reduzum. Dat zegt wethouder Henk Deinum van Leeuwarden.
De windmolen in Reduzum - door
het dorp zelf gefinancierd en waarvan de opbrengsten voor het dorp
zijn - is aan vervanging toe. De nieuwe molen die het dorp wil brengt veel

meer op, maar is ook negen meter hoger dan de huidige.
Voor de provincie is dat reden om
geen toestemming te geven voor deze nieuwe molen. In de Verordening
Romte - en het coalitieakkoord - staat
namelijk dat er geen nieuwe windmolens op het land mogen komen,
‘anders dan door turbines met dezelfde masthoogte en wiekdiameter op
dezelfde locatie’.
,,Ik ben teleurgesteld door de weigering van de provincie om gebruik
te maken van hun wijzigingsmogelijkheid”, zegt Deinum. Dat de bepaling in het coalitieakkoord en de Verordening Romte terecht is gekomen
na een felle anti-windmolencampagne van de FNP en dat er gebrek aan
daadkracht was bij de provinciale po-
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litiek op het moment dat er een besluit moest worden genomen over
windenergie, wil Deinum niet zeggen. ,,Dat zijn niet mijn woorden en
ik moet me correct opstellen. Ik heb
als wethouder te maken met de belangen van Reduzum. Maar ik kan me
voorstellen dat mensen dit denken.”
Juridische weg
Juristen van de gemeente Leeuwarden zoeken uit welke mogelijkheden
er zijn om de provincie op andere gedachten te brengen. Deinum: ,,Een
mogelijke gang naar de Raad van State behoort tot de mogelijkheden. Op
dit moment weten we echter nog niet
welke route we nemen. Ondertussen
onderhandelen we ook met de provincie om ze te overtuigen dat de

nieuwe molen er moet komen.”
Behalve de juridische weg, ziet
Deinum ook mogelijkheden om via
de gemeenteraad en Provinciale Staten een uitzondering voor Reduzum
te bewerkstelligen. ,,Een meerderheid in de Staten kan het college van
Gedeputeerde Staten ook een ander
besluit doen nemen. De PvdA en
GroenLinks trekken al samen op.”
Of het nu gebeurt via de juridische
weg, via de politieke weg of juist door
onderhandelingen, voor Deinum en
de gemeente Leeuwarden staat één
ding voorop. ,,Wij gaan alles proberen om een nieuwe, iets hogere molen voor Reduzum mogelijk te maken. We willen dat heel graag en
snappen de weigering van de provincie niet.”

