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Koningsdiep is diep gezakt 
Helaas ontvingen wij deze week een teleurstellende uitspraak na onze gang naar de rechtbank 
in Groningen op 16 januari. Het Wetterskip hoeft in het Koningsdiep het peil niet te verhogen. 
De onderbouwing vinden we heel slecht, we denken dan ook het er niet bij te laten zitten. 
 
Hounspolder bij Leeuwarden een te beschermen pareltje  
Inmiddels is de Friese klei door de aanhoudende droogte en felle wind een vorm van beton 
geworden, ook hier snakt men naar hogere peilen want de vogels kunnen amper in de grond 
komen om voedsel te krijgen. Verhongering ligt in dit broedseizoen op de loer.  
 
Wimetor 
De bovenmatige inspanning (citaat uit universitair rapport over dit gebied) die hier geleverd 
wordt door vrijwilligers om de polder tot een oase voor vogels te maken wordt beloond met 
grote aantallen broedparen, op onze site (https://milieudefensie.nl/lokaal/leeuwarden) vind je een 
actuele kaart daarvan.   
Met Wimetor-molens, gerestaureerde Amerikaanse roosmolens, wordt plas-drasgebied 
gecreëerd (met de huidige lage peilen heeft men deze week zelfs naar pompen gegrepen) en 
ze plaatsten gaas tegen katten uit de opdringende woonwijken.  
Het gebiedje, want slechts 8 hectare, is overbevolkt en dat zegt iets over hoe slecht de vogel 
tegenwoordig in Fryslân terecht kan.  
 
Betondreiging 
Naast indrogende klei hebben we ons over een andere betondreiging druk gemaakt. De 
Hounspolder ligt tegen Goutum aan en is aan twee zijden verder ingeklemd met de 
nieuwbouw van De Zuidlanden.  
Nu wil de gemeente aan de enige open zijde nòg een bouwplan ontwikkelen, De Hem.  
Dit zal de doodsteek voor vele broedplaatsen zijn, wetenschappelijk is een verstoringsafstand 
van 300 meter vastgesteld. De bouw komt echter veel dichter op de polder.  
 
Alle politieke partijen slikten het voor zoete koek 
De wethouder antwoordde dat die 300 meter alleen voor provinciale weidevogelgebieden 
gold. In de Hounspolder  zitten blijkbaar alleen gemeentelijke vogels! 
 
Bijna veertig gemachtigden eisen handhaving regels vliegbasis  
Onze oproep in de vorige Nieuwsbrief om de onvoldoende vergunning van vliegbasis 
Leeuwarden aan te pakken heeft haast 40 gemachtigden opgeleverd, dank!!! In de pers is hier 
ook aandacht aan besteed, op de site www.liwwadders.nl vinden jullie doorwrochte artikelen 
over hoe Defensie in gebreke blijft. De uitstoot van de JSF, om maar wat te noemen, blijft 
bijvoorbeeld buiten beschouwing.  
 
Financieel gesteund 
De materie is dermate ingewikkeld dat wij hiervoor een beroep op juridische ondersteuning 
moesten doen, vanuit de omliggende dorpen en de Friese Milieufederatie is een bijdrage in de 
kosten gedaan, waarvoor eveneens dank. We hikken nu tegen het verdere verloop aan, het 
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wordt ons niet gemakkelijk gemaakt want er wordt nu heen en weer gekaatst tussen drie 
ministeries. Waren de kosten tot nu toe met een paar honderd te overzien, willen we 
doorzetten dan zal dat meer worden.  
 
5G 
Binnen onze landelijke vereniging woedt een discussie over afhouden 5G. Er wordt veel 
onderling gewisseld na de ledenvergadering waarin het hoofdbestuur met een motie tot meer 
actie werd opgeroepen. Vanuit Leeuwarden hebben wij ook ons standpunt gemeld, we 
klimmen de mast niet in, maar willen ook niet de boom in. De expertmeeting die in het 
provinciehuis over 5G werd gehouden was heel informatief, die kun je op de site van de 
provincie nalezen.  
 
Frequentieveilingen Telecombedrijven al in juni 
Uiteraard gaat het om geld, de pas op de plaats waar alle bezorgde mensen om vragen, lijkt 
hen niet te worden gegund. Wij hebben het landelijk bestuur dan ook dringend verzocht om 
toch veel meer zichtbaar stelling te nemen. Het verbaast ons namelijk ook hogelijk dat het 
aspect van verhoogd energiegebruik steeds buiten beeld blijft. Voor de liefhebber doen we 
i.v.m. dat aspect de brief aan het bestuur hier bij,  ook op onze site te vinden.  
 
Gemeenteraad antwoordt niet, Staten tonen wel bezorgdheid 
Op onze brieven naar de gemeente kregen we een afhoudend antwoord van B&W, vanuit de 
raadsleden geen respons. Vanuit provinciale staten is wel een geluid gekomen. Een vrij 
ongewone combinatie van partijen –FNP, GL, PvdD, FvD, PVV, 50Plus- diende deze week 
een motie in om het kabinet te vragen te stoppen met uitrol 5G, het glasvezelnet vindt men 
toereikend en er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig.  
De motie kreeg helaas geen meerderheid. Gedeputeerde Hoogland (PvdA) kwam weg met het 
willen overbrengen van de zorgen aan ‘Den Haag’. Wij horen graag hoe hij dat doet.  
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31 maart 2020 
Aan: het bestuur van Milieudefensie 
Betreft: besluit over moties 5G 
 
Beste bestuursleden, wij vinden het heel jammer dat jullie besloten hebben 5G niet in de 
uit te voeren taken mee te nemen. De afstand die jullie het onderwerp vinden hebben 
van ons eerder vastgestelde meerjarenplan komt ons niet logisch voor. Heel eenvoudig 
is dit onderwerp juist te binden aan die doelstellingen. De toename van energieverbruik 
door 5G is alleen al een reden om, op grond van die doelstellingen, de uitrol een halt toe 
te roepen.  
 
U heeft in feite al ruimte gemaakt voor dit onderwerp door een workshop op de rol te 
zetten over de Regionale Energie Strategie, RES. Niet toevallig is hier vanuit de 
afdelingen naar gevraagd.  
Alle gemeenten moeten op dit moment een plan voor deze RES opstellen, zij moeten 
daarin tot vermindering van energieverbruik komen.  
De wethouders en gemeenteraden worstelen in het land kunnen we u vertellen.  
 
U zou heel simpel kunnen zeggen dat het Rijk dus vermindering van energieverbruik 
aan de gemeenten oplegt en ze tegelijkertijd tot een energievretend systeem 
dwingt. Gemeenten moeten zich hiervan veel meer bewust worden en hebben daar tijd 
voor nodig. Op dit moment is de VNG voor hen gesprekspartner met het Rijk op dit 
onderwerp. Wanneer u die stukken leest dan ontbreekt bij de VNG volledig kennis op 
verbinding van deze beide dossiers (dus de koppeling tussen RES en aanschaf van een 
daar tegenin druisend systeem).  
 
Onze Vereniging Milieudefensie heeft een naam hoog te houden op het inbrengen van de 
feiten, we zijn daar trots op. Juist in dit geval kunt u ook een beroep doen op de leden, de 
lokale afdelingen, want daarin vindt de vertaling plaats van onze 
(meerjaren)doelstellingen in de RES. Lokaal ontvangen we steeds weer uitnodigingen 
om mee te praten over dit op te stellen plan, help ons daarbij door de feiten over 5G 
landelijk goed voor het voetlicht te brengen, ook over hoe deze besluitvorming nu plaats 
vindt. Er wordt straks heel snel een wet aangenomen die de gemeenten verplicht om 5G 
uit te rollen.  Terwijl het "op de werkvloer" nu pas begint door te dringen wat dit 
inhoudt. Door de provinciale staten Fryslân is vorige maand een openbare 
expertmeeting georganiseerd, het was een bomvolle grote zaal met raadsleden, 
statenleden en burgers die zich lieten voorlichten. Vooral prof. dr. ing. Buisman van het 
gerenommeerde instituut Wetsus kwam met onthutsende cijfers en gegevens die ieder 
er van doordrongen dat er een pas op de plaats moet worden gemaakt. 
 
Kortom, wij vragen van u een heroverweging van uw standpunt, waarbij u de 
uitgangspunten van het meerjarenplan en daarvan de vertaling naar waar wij lokaal en 
provinciaal mee hebben te dealen, wilt meenemen als nieuw gegeven.  
Wij vinden dat moties aangenomen op ledenvergaderingen voor alle leden gelden en dat 
u dus ook alle leden hierover dient te informeren, wij hopen niet in een vormdiscussie 
over dit punt terecht te komen,  maar vragen u dan wel ook dit verzoek te publiceren en 
met ons een weg te vinden naar het tegengaan van de uitrol van 5G. Maar de tijd dringt, 
een spoedig overleg ondersteunen wij.  
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