
Wergea Voor de Wind

Duurzame energie voor en door Wergea

Informatiebijeenkomst 24 september,

Dorpshuis Wergea



Informatiebijeenkomst 24 september

� Inleiding

� Fryslan foar de Wyn
� Pilot GDE

� Stand van zaken Wergea
� Financier (Rabo)
� Windmolenleverancier
� Eigenaar windmolen
� Grondeigenaren (locatie)

� Hoe nu verder?



Inleiding

� Doel bijeenkomst
� Stand van zaken delen
� Draagvlak verkennen



Fryslân foar de Wyn

� Platform Duurzaam Fryslân, de Friese Milieu 
Federatie en Comité Hou Fryslân Mooi

� Onderzoeken welke initiatieven in Fryslân leven 
met draagvlak

� 5 stappen
� 1. initiatieven verzamelen
� 2. initiatieven opdelen in A- en B-lijst
� 3. Regiobijeenkomsten
� 4. Commissie van Advies 
� 5. Rapportage naar GS (begin oktober)



Pilot GDE

� Aantal plannen staan op de lijst van FFDW 
(Reduzum/Dearsum)

� Wergea loopt iets achter op de planning, 
maar we zijn toch al vrij ver

� FFDW staat positief tegenover het idee 
van dorpsmolens



StaVaZa Wergea

� Gesprek met financier (Rabo)

� Bank staat positief tegenover dit initiatief en 
wil in principe wel financieren.

� Bank verwacht een eigen financiering van 20-
30%



StaVaZa Wergea

� Gesprek met windmolenleverancier

� Veel soorten en maten (en merken)
� Passend bij het gebruik van Wergea

(1.630.000 KWh): Ongeveer 1 MW-molen
� Ashoogte van 45 meter



StaVaZa Wergea

� Gesprek met eigenaar windmolen

� Veel geleerd:
� Kosten verschillende onderdelen
� Waar moet je rekening mee houden?
� Er valt altijd te onderhandelen



StaVaZa Wergea

� Informatiebijeenkomst grondeigenaren
� Alle grondeigenaren positief
� Aantal criteria voor locatiekeuze:

� Zicht
� Slagschaduw
� Geluid
� Aansluiting op het spanningsnet en infrastructuur
� afstand die we moeten bewaren van waterwegen, 

gasleidingen en eventuele natuurgebieden

� 3 posities meest kansrijk



StaVaZa Wergea



Hoe nu verder?

� Adviesrapport FFDW afwachten

Mits positief:
� Saneringseis onderzoeken
� Draagvlak (blijven) peilen
� Rechtsvorm en organisatie financiën
� Organisatie mbt dorpsbudget
� Locatie “kiezen”
� Bestemmingsplan en vergunningen



Vragen?


