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Wees ongehoorzaam en verhoog dorpsmolen

De gemeente Leeuwarden moet zich niet
neerleggen bij het provinciale beleid om
geen hogere windmolens toe te staan.
Wees ongehoorzaam en geef een
vergunning voor de vernieuwing van de
dorpsmolen in Reduzum.
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Al sinds 1994 staat aan de
rand van de Snitserdyk een
windmolen. De dorpsmo-

len van Reduzum. Vol trots staat er
in rood en groen ‘doarpsmûne Re-
duzum’ op geschilderd, zodat wij
met zijn allen vooral niet vergeten
van wie deze windmolen is.

Het is het hart van het duur-

zaamste dorp van Fryslân. Na bijna
25 jaar trouwe dienst wil Reduzum
de windmolen graag vervangen
door een nieuwer, groter exem-
plaar. Niemand in het dorp heeft er
bezwaar tegen. Integendeel, het
draagvlak voor de dorpsmolen is
enorm.

De gemeenteraad in Leeuwarden
is eveneens groot voorstander. Maar
helaas, het provinciebestuur trapt
op de rem. Gedeputeerde Staten
willen geen ontheffing geven voor
de verhoging. Onbegrijpelijk, vin-

den wij. Initiatieven vanuit de
mienskip, zeker als het gaat om
duurzaamheid en leefbaarheid,
moeten we juist stimuleren.

De argumenten waarom de nieu-
we dorpsmolen er niet mag komen,
zijn mogelijk nog verbazingwekken-
der. Volgens de provincie Fryslân
valt de dorpsmolen niet binnen de
begripsbepaling ‘stedelijke functies’
en passen de nieuwe mast- en tip-
hoogte van de molen niet binnen de
regels van de ruimtelijke verorde-
ning. Oftewel, het provinciaal be-
stuur verschuilt zich achter defini-
ties en cijfers. Voor Reduzum en
andere lokale initiatieven is dat
toch verre van motiverend? Heb je
een goed plan, toon je daadkracht,
is er draagvlak en dan word je van-
wege bureaucratische rompslomp
de deur gewezen. Wie is de provin-
cie om het tegen te houden?

Wij vinden dat er een uitzonde-
ringspositie moet komen voor ini-
tiatieven van onderop waarvoor een
overduidelijk groot draagvlak is,
zoals in dit geval Reduzum. Als

Het provinciaal
bestuur verschuilt
zich achter
definities en cijfers

provincie of gemeente kun je daar
gewoonweg niet tegen zijn. Regels
kun je buigen en definities kun je
aanpassen. Wil de provincie de
mienskip écht betrekken en de
kloof tussen overheid en burgers
verkleinen, dan moet je breed ge-
dragen en goed uitgewerkte ideeën
de ruimte bieden. Wij roepen de
gemeente Leeuwarden op om be-
stuurlijk ongehoorzaam te zijn en
zo snel mogelijk een vergunning
voor de ‘doarpsmûne Reduzum’ te
verlenen. Zo kan het dorp de ko-
mende 25 jaar een voorbeeld van
daadkracht en duurzaamheid blij-
ven.
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