Commentaar: het kwaad is al geschied rond de
dorpsmolen in Reduzum
De provincie Fryslân kreeg gelijk in de rechtszaak met de gemeente Leeuwarden over de dorpsmolen in
Reduzum. Maar zo langzamerhand telt deze kwestie vooral verliezers.
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Het is zo’n gevoelige kwestie dat de politiek verantwoordelijke mensen niet zelf wilden reageren in deze
krant: de kwestie rond de dorpsmolen in Reduzum. Gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie en
wethouder Henk Deinum van de gemeente Leeuwarden lieten het aan hun woordvoerders over een reactie te
geven op de rechterlijke uitspraak over de molen, deze week.
Op zichzelf is de kwestie eenvoudig: de Stichting Dorpsmolen Reduzum wil de huidige windmolen van 51
meter vervangen door een negen meter hoger exemplaar. De provincie wil daar niet aan meewerken, omdat in
het coalitieakkoord is afgesproken dat er geen nieuwe molens op het land komen. Nieuwe molens mogen
alleen komen in het IJsselmeer en op de Kop van de Afsluitdijk. De gemeente Leeuwarden steunt de stichting
in Reduzum en spande zelfs een rechtszaak aan tegen de provincie. De rechtbank gaf de provincie echter deze
week gelijk.
Gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie en wethouder Henk Deinum van de gemeente
Leeuwarden lieten het aan hun woordvoerders over een reactie te geven
,,Een beetje teleurgesteld” was Henk Velling van de Stichting Dorpsmolen Reduzum over die uitspraak, zei
hij tegen deze krant. Volgens de stichting staat een meerderheid van het dorp achter een nieuwe molen. Een
onderzoek van TNS NIPO uit 2014 gaf hetzelfde beeld: daarin spreekt 69 procent van de ondervraagden zijn
voorkeur uit voor een nieuwe molen. Ook een rondgang van deze krant in Reduzum vorig jaar leverde meer
voor- dan tegenstanders op.

Dat de kwestie uiteindelijk leidde tot een rechtszaak tussen een grote Friese gemeente en de provincie, is op
zichzelf al uitzonderlijk. Zelden begint een gemeente een zaak tegen de eigen provincie. De vraag is nu of
Leeuwarden de zaak nog verder op de spits wil drijven door naar de Raad van State te stappen. Dat staat nog
niet vast, zegt de gemeente.
Maar of dat nu wel of niet gebeurt: het kwaad is voor een groot deel al geschied. Door zo rigide vast te
houden aan het eigen coalitiebeleid heeft de provincie veel inwoners van Reduzum van zich vervreemd. Die
hadden een plan dat breed gedragen werd door de mien-skip, een plan dat past in het duurzaamheidsstreven
van de provincie, een plan dat vormgegeven was ‘van onderop’, zoals dat zo mooi wordt genoemd. Allemaal
zaken die de provincie vaak propageert, maar die blijkbaar niet tellen als het gaat om een dorpsmolen.
Door zo rigide vast te houden aan het eigen coalitiebeleid heeft de provincie veel inwoners van
Reduzum van zich vervreemd
De Stichting Dorpsmolen Reduzum is het vertrouwen in de politiek al kwijtgeraakt, aldus Vellinga in deze
krant. Het is maar de vraag of dat vertrouwen terugkeert als deze zaak bij de Raad van State zou komen. Of
zelfs als een nieuwe coalitie na de provinciale verkiezingen in maart 2019 een ander standpunt inneemt.
Vertrouwen dat weg is, komt immers niet zomaar terug. Het blijft jammer dat deze zich al jaren voortslepende
kwestie alleen dat resultaat lijkt te hebben opgeleverd.
Lees ook: Provincie krijgt gelijk in kwestie dorpsmolen Reduzum

