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Burgwerd, 22 mei 2014 

Geacht Opschalingscluster Sieswerd, 

Zoals afgesproken hierbij de reactie van het bestuur van de vereniging Dorpsbelang 

Burgwerd op het gesprek van 23 april jl. dat bestuursleden Carin Mulder en Robert van 

Gorkum gehad hebben met Jan Galama, Sjaak Bos, Joris Bos, Joazef Attema, Jelle 

Hannema en Gerard Mensonides van Opschalingscluster Sieswerd. 

Begin september 2013 heeft Opschalingscluster Sieswerd aangegeven pas met 

Dorpsbelang Burgwerd in gesprek te willen gaan nadat zij hun informatie over het 

windmolenpark compleet hebben.  

In oktober 2013 heeft Dorpsbelang Burgwerd aan Opschalingscluster Sieswerd gevraagd dat 

zij geïnformeerd en op de hoogte gehouden willen worden door Opschalingscluster Sieswerd 

over hun plannen.  

Op 15 november 2013 tijdens de jaarlijkse Ledenvergadering van Dorpsbelang Burgwerd  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 gegeven, evenals het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (dhr. Fred 

Jansen). De avond is geleid door een onafhankelijk voorzitter (mevr. Silvia Hania). 

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

een door eveneens verontruste bewoners van Hichtum opgerichte werkgroep. 

 

Dorpsbelang Burgwerd is geen voorstander van het plaatsen van windmolens op Sieswerd. 

Dorpsbelang Burgwerd is ernstig bezorgd over de aanzienlijke vermindering van het 

woongenot voor de inwoners gezien de geluids- en bewegingsoverlast en 

waardevermindering van woningen. Alleen al door dit proces is sociale ontwrichting in 

Burgwerd ontstaan. Ook is Dorpsbelang Burgwerd bezorgd over het behoud van het weidse 

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

van de windmolens. 
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Dorpsbelang Burgwerd verzoekt u dringend om uw plannen voor het realiseren van een 

windmolenpark bij Sieswerd in te trekken. De reden hiervan is onder meer dat er onder de 

leden van de vereniging Dorpsbelang Burgwerd geen draagvlak is voor uw plannen. 

Dorpsbelang Burgwerd heeft in samenwerking met de werkgroep uit Hichtum in maart 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 windmolenpark op 

Sieswerd. De petitie gaf de mogelijkheid om zowel voor als tegen te stemmen.  

De uitkomst van de petitie onder de stemgerechtigde leden van de vereniging Dorpsbelang 

Burgwerd is:  

139 leden stemmen tegen windmolens op Sieswerd 

   7  leden stemmen voor   windmolens op Sieswerd 

 

Dorpsbelang Burgwerd is van mening dat duurzame energie noodzakelijk is om aan onze 

energiebehoefte te kunnen blijven voldoen. Het plaatsen van windmolens in de nabijheid van 

woonkernen en dorpen leidt echter tot een vervuilde, niet duurzame omgeving. De vervuiling 

en daarmee gevolgen voor de omwonenden zijn zeer fors: 

- gezondheidsklachten 

- 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 Opschalingscluster Sieswerd is om windmolens te plaatsen van 150 meter 

hoog (inclusief wieken). 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. Daarbij zijn er prima alternatieven beschikbaar om duurzame energie op te 

wekken, zoals zonnepanelen en windmolens op zee waarbij geen sprake is van de negatieve 

gevolgen voor omwonenden. Daarnaast wordt aan de mogelijkheid voorbij gegaan om 

energie te besparen. 

Opschalingscluster Sieswerd legt de nadruk op de financiële vergoeding door middel van 

een op te richten DSO fonds en gaat niet in op de duurzaamheid van het windmolenpark. 

Opschalingscluster Sieswerd heeft Dorpsbelang Burgwerd gevraagd welke stappen zij 

onderneemt indien het windmolenpark onverhoopt toch doorgaat. Deze vraag kan door 

Dorpsbelang Burgwerd niet beantwoord worden omdat Opschalingscluster Sieswerd (nog) 

niet de volledige informatie zoals daar is plaatsing windmolens, geluidshinder, waardedaling, 

etc., heeft verstrekt.  

Vraag van Dorpsbelang Burgwerd aan Opschalingscluster Sieswerd is dan ook, indien zij 

haar plan niet intrekt, welke invloed Dorpsbelang Burgwerd namens haar leden hierop heeft. 

  



 

 

 

Inmiddels is bekend geworden dat de Nederlandse Energie Maatschappij windmolenparken 

die overlast veroorzaken bij omwonenden in de ban doet. Directeur Harald Swinkels zegt: ’Ik 

heb niets tegen windmolens in het algemeen, maar de windmolenindustrie heeft een sterke 

lobby, waarbij soms duidelijk het belang van omwonenden het moet afleggen’. 

(bron: Telegraaf, 17 mei 2014) 

Dorpsbelang Burgwerd wijst Opschalingscluster Sieswerd nogmaals op de mogelijkheid 

gebruik te maken van de website www.burgwerd.info om informatie aan te leveren. De 

website www.burgwerd.info  is gekoppeld aan Facebook en Twitter van het dorp Burgwerd.  

Informatie kan worden doorgegeven via het mailadres: db.burgwerd@gmail.com.  

Met vriendelijke groet, 

Dorpsbelang Burgwerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc.: Fryslân foar de Wyn 
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