
09 maart 2019, pag. 2

Overal dorpsmolens?
Liever niet, zegt kiezer

VERKIEZINGEN 2019

Liever concentratie van windturbines
dan elk dorp een eigen molen. Zo ligt
de voorkeur bij de kiezer. De meeste
partijen willen juist wel dorpsmolens.

‘De uitslag is
representatief
voor de Friese

bevolking’

VERVOLG VAN VOORPAGINA

A
ls de inwoners van Fries-
land moeten kiezen tus-
sen wel of geen nieuwe
mole
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procent de voorkeur aan de eerste
variant. Dan kiest 48 procent voor
groepering. De overige 20 procent
zegt het niet te weten of kan niet
kiezen.

e Friese be olk ng’ , zegt enk Fer-
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breid over de naderende provinciale

verkiezingen. De respons was groot:
1660 van de ongeveer 3000 panel-
leden reageerden.

Met de keuze voor windparken in
plaats van dorpsmolens wijken de
Friezen af van de meeste partijpro-
gramma’s. Negen van de zestien
partijen die op 20 maart meedoen
aan de verkiezingen staan dorps-
molens bij plaatselijk draagvlak toe:
CDA, PvdA, SP, CU, GrienLinks, D66,
50PLUS, Partij voor de Dieren en Na-
tuurlijk Fryslân. De VVD laat het
open.

FNP en Provinciaal Belang Frys-
lân zijn tegen meer molens op land.
De SGP kan er wel mee leven, maar
niet als ze het cultuurhistorische ka-
rakter van dorpen of het landschap
aantasten. PVV wil geen nieuwe
windmolens, Forum voor Democra-
tie wil ermee stoppen en DENK ziet
,,liefst’’ geen turbines op land ,,om-
dat veel omwonenden geluidsover-
last ervaren’’.

,,Een windpark staat in de bele-
ving ergens anders dan bij het eigen
dorp. Hier zit een NIMBY-effect in.
Als je mensen vraagt of ze een wind-

nee ggen’’, stelt Fernee. I
:

procent in de landelijke politiek.
Het vertrouwen in de gemeente (81
procent) en provincie (76 procent) is
groter dan dat in de Tweede Kamer:
59 procent.

Slechts 50 procent is tevreden
over de landelijke politiek. Voor de
provincie ligt dat op 61 en voor de
gemeente op 70 procent. Op de
vraag in hoeverre een stem op een
landelijke partij meeweegt bij de
verkiezing voor provinciale staten,
zegt de helft dat dit belangrijk is.
Voor 23 procent is dat onbelangrijk.

,,De provincie leeft minder dan
landelijk en gemeentelijk, maar er
wordt wel echt waarde aan ge-
hecht’’, commentarieert Fernee. ,,Er
is minder interesse, maar wel ver-
trouwen. En er is voor de provincia-
le politici ook nog wel wat te win-
nen.’’

Als de deelnemers moeten kiezen
tussen ganzen beschermen of af-
schieten, kiest 19 procent voor het
eerste en 46 procent voor het laat-
ste. Bij de keuze tussen ‘landbouw
faciliteren’ of ‘meer natuurgebied’
kri gt landbouw de voorkeur van 29
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agenda’’, zegt Fernee. Twee jaar te-
rug, voor de landelijke verkiezin-
gen, stelde het FSP dezelfde vraag
aan het panel. Dit thema kwam toen
minder prominent naar voren.

Uit een lijst van dertien belangrij-
ke taken voor de provincie (waaron-
der gaswinning, krimp en toerisme)
kiest het panel de volgende top-
drie: 1. oplossingen voor landbouw,
landschap, biodiversiteit en veen-
weidegebied; 2. werkgelegenheid; 3.
leefbaarheid provincie. Voor de
groep tot 45 jaar staat werkgelegen-
heid op één.

Voor meer geld voor de Friese taal
en cultuur is royaal steun. Bij de
keuze tussen meer of minder inves-
teren in het Fries zegt 56 procent
‘meer’ en 17 ‘minder’. Dezelfde
vraag voor cultuur levert 46 procent
voorstanders op voor meer subsidie
en 26 procent voor minder.

Het FSP vroeg ook naar de be-
kendheid van de leden van het dage-
lijks bestuur van de provincie. Op de
vraag ‘kent u de volgende Friese be-
stuurders van naam’ (waarbij een
lij je met de namen werd e even
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Brandganzen in de Bloksleatpolder onder Broek. FOTO ARCHIEF LC
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