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Sneek, 30 september 2020
Onderwerp: Ontwerp-Agenda voor het
Waddengebied 2050
Geachte mevrouw De Koning,
In uw brief van d.d. 9 juli 2020 met kenmerk IENW/BSK-2020/104713, betreffende het bovenstaande
onderwerp, vraagt u ons om uiterlijk voor 1 oktober met een reactie te komen.
Binnen de raad en het college van onze gemeente is er met aandacht kennis genomen van de
concept agenda Wadden 2050. Generiek kunnen raad en college zich vinden in de binnen deze
agenda gehanteerde uitgangspunten en heeft men waardering voor de verzette hoeveelheid werk.
De gemeente Súdwest-Fryslân werkt door middel van een Rijksinpassingsplan mee aan de
ontwikkeling van Windpark Fryslân in het IJsselmeer en levert daarmee een significante bijdrage
aan de invulling van het duurzame energie vraagstuk. Ook op de Kop van de Afsluitdijk is de
doorontwikkeling van windpark Nij Hiddum-Houw reeds in uitvoering. Vanuit deze wetenschap
bestaat er bij de gemeente de vrees voor verdere clustering van duurzame energie op het
grondgebied van Súdwest-Fryslân. De gemeenteraad acht dit niet noodzakelijk en ongewenst.
Voor de volledigheid treft u bijgevoegd de motie welke in onze gemeenteraad aan de orde is
geweest en die het college oproept om dit punt bij u kenbaar te maken.
Wij spreken de hoop uit op een tekstuele aanpassing die het mogelijk zal maken voor de gemeente
Súdwest-Fryslân om zich op de Toogdag op 18 november volledig achter deze agenda te scharen.
Wij wachten uw reactie af.
Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân,
directeur,

G. Heeg
Bijlage(n):
motie Gemeenteraad Súdwest-Fryslân inzake Agenda Wadden 2050
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