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Betreft:  

Geen draagvlak windturbinepark Sieswerd 

 
 
 
 

Geachte heer van der Werf, Houtsma en Koers, 

 

Opschalingscluster Sieswerd is voornemens maximaal ca. 14 windturbines op Sieswerd te 

plaatsen. Sieswerd is gelegen nabij de dorpen Burgwerd, Hichtum, Schettens en de stad 

Bolsward. Opschalingscluster Sieswerd heeft haar plan ingediend bij Fryslân foar de Wyn. 

 

Geen draagvlak 

Uit een petitie onder stemgerechtigde inwoners van Burgwerd blijkt dat 95% tegen de komst 

van windmolenpark Sieswerd is. Dorpsbelang Burgwerd heeft in samenwerking met de 

werkgroep “Groen Zuidwest Friesland” een petitie onder inwoners van Burgwerd gehouden 

om te kunnen bepalen of er (voldoende) rand voorwaardelijk draagvlak in Burgwerd is voor 

het plaatsen van een windturbinepark op Sieswerd. De petitie gaf de mogelijkheid om zowel 

voor als tegen te stemmen.  

 

De uitkomst van de petitie onder de stemgerechtigde inwoners van Burgwerd is: 

 

135 tegen windmolenpark Sieswerd = 95,1% 

 

    7 voor   windmolenpark Sieswerd  = 4,9% 

 

(Ter informatie: in Burgwerd staan 125 woningen) 
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Geen communicatie met Dorpsbelang 

Begin september 2013 heeft Opschalingscluster Sieswerd aangegeven pas met Dorpsbelang 

Burgwerd in gesprek te willen gaan nadat zij hun informatie compleet hebben. Dit is tot op 

heden nog niet gebeurd. 

In oktober 2013 hebben wij aan hun bevestigd dat wij geïnformeerd en op de hoogte 

gehouden willen worden door Opschalingscluster Sieswerd over hun plannen. 

Op 15 november 2014 tijdens de jaarlijkse Ledenvergadering van Dorpsbelang is door de 

leden ingestemd om een Windmoleninformatieavond te beleggen medio januari/februari 

2014. 

Op 15 februari 2014 is deze Windmoleninformatieavond gehouden voor de inwoners van 

Burgwerd. Op deze avond heeft Opschalingscluster Sieswerd, Dhr. Sjoerd Mensonides, een 

presentatie gehouden, evenals het Nationaal Kritisch Platform Windenergie, Dhr. Fred 

Jansen.  

De avond is geleid door een onafhankelijk communicatiedeskundige, Mevr. Silvia Hania. 

In maart 2014 hebben verontruste inwoners van Burgwerd zich vervolgens aangesloten bij 

een door eveneens verontruste bewoners van Hichtum opgerichte werkgroep “Groen 

Zuidwest Friesland”.  

 

 

Windpark Sieswerd is horizonvervuilend 

De plannen van Opschalingscluster Sieswerd passen niet in de dorpsvisie van Burgwerd die 

in 2011 is opgesteld. Dorpsbelang Burgwerd is daarom geen voorstander voor het plaatsen 

van windturbines op Sieswerd. Zij is bezorgd over het behoud van het weidse uitzicht van de 

Greidhoeke (waar Sieswerd zich bevindt) en de horizonvervuiling bij plaatsing van de 

windturbines. Bij het tot stand komen van de visie werd uitgegaan van de 3 windparken, bij 

de kop van de Afsluitdijk, A7 (Heerenveen) en Beabuorren. Burgwerd was voor het clusteren 

van windmolens in die 3 gebieden. Opschalingscluster Sieswerd blijkt al ca. 6 jaar actief te 

zijn om hun plan te realiseren. Dit was bij de inwoners van Burgwerd en Dorpsbelang 

Burgwerd onbekend.  

 

 

Sociale onrust in het dorp 

Dorpsbelang Burgwerd heeft grote bezorgdheid over de sociale onrust in het dorp, die in het 

ergste geval kan leiden tot sociale ontwrichting in het dorp. Deze onrust wordt gevoed door 

de aanzienlijke vermindering van het woongenot voor de inwoners zoals: de geluids- en 

bewegingsoverlast en waardevermindering van woningen.  
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Stress bij de burgers 

Het plaatsen van windturbines leidt tot een vervuilde, niet groene omgeving. De vervuiling 

en daarmee gevolgen voor de omwonenden zijn zeer fors en leidt tot stress bij veel burgers, 

die wordt veroorzaakt door: 

 geluidsoverlast  

 bewegingsoverlast 

 horizonvervuiling 

 waardedaling van woningen  

Deze gevolgen zijn dagelijks en structureel en worden in algemene zin erkend door 

verschillende organisaties, ook door Fryslan foar de Wyn en Opschalingscluster Sieswerd. De 

intentie van het opschalingscluster is om turbines te plaatsen van 150 meter hoog (inclusief 

wieken). Naast de buitenproportionele hoogte van deze turbines, is ook het aantal turbines 

buitenproportioneel: ca. 14 windmolens. Dat is in tegenstelling met de ambitie van Fryslân 

foar de Wyn om daar waar mogelijk te komen tot versterking van het landschap. In 

tegenstelling, er is sprake van afbreuk omdat het weidse uitzicht van de Greidhoeke (waar 

Sieswerd onder valt) ernstig wordt verstoord.  

 

Goede alternatieven 

Dorpsbelang Burgwerd is van mening dat groene energie is noodzakelijk om in onze 

energiebehoefte te kunnen blijven voorzien. Daarbij zijn er prima alternatieven beschikbaar 

om groene energie op te wekken, zoals zonnepanelen en energiebesparende maatregelen 

waarbij geen sprake is van de negatieve gevolgen voor omwonenden. Deze beide laatste 

maatregelen zijn ook nog eens goed voor de plaatselijke bouw- en installatieondernemer. 

 

Informatie over andere windplannen 

Bij Dorpsbelang Burgwerd zijn tot nu toe geen andere windmolenplannen bekend in de 

omgeving van Burgwerd. Daarom willen wij van Fryslân foar de Wyn weten welke 

windmolenplannen er nog meer ingediend zijn in een straal van 10 km rond de kadastrale 

grens van Burgwerd. 

  

Zonder tegenbericht gaan wij er vanuit dat deze brief opgenomen wordt in de 

dossiervorming omtrent het plan dat door Opschalingscluster Sieswerd is ingediend bij 

Fryslân foar de Wyn. 

 

Uw ontvangstbevestiging van deze brief zien we tegemoet. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Dorpsbelang Burgwerd 
 


