
Windturbine Plannen in Rinsumageest 
 

Een groep ondernemers, SWED (Samenwerking Windenergie Dantumadiel), heeft een plan ingediend 

voor 4 hele grote wind turbines tussen Rinsumageest en Dokkum. Het plan gaat uit van 4 turbines die 

hoger zijn dan de Achmea toren.  Aan iedere kant van de Lauwersseewei 2 turbines.  

 

Effecten 

 Windturbines vernielen het prachtige, open Friese landschap met zijn wijdse vergezichten 

 Windturbines brengen ‘laag frequent’ geluid voort, dat gezondheidsklachten veroorzaakt 

 Windturbines verdelen lokale gemeenschappen, waarbij een kleine groep geld verdient ten koste 

van de meerderheid 

 Windturbines leiden tot een aanzienlijke waardedaling van huizen in de directe omgeving  

 Windturbines zijn er voor lange tijd, zeker 20 jaar – om daarna te worden vervangen door nog 

grotere turbines. Stop ze NU voordat het te laat is 

 Windturbine plannen veroorzaken enorm veel onrust in de lokale gemeenschap: mensen willen 

geen onmin en ruzie met de plannenmakers en zitten daardoor zelf met heel veel stress 

Wat kunnen we doen? 

Er zijn heel veel groepen in Friesland die bezwaar maken tegen de komst van windturbines. In juni 2014 

is een gezamenlijke petitie met 4,300 handtekeningen van tegenstanders aangeboden op het 

provinciehuis in Leeuwarden.    

Lokaal is ‘Geenmegamolens’ actief: https://www.facebook.com/Geenmegamolens 

 

https://www.facebook.com/Geenmegamolens


 

 

Uit een eerdere handtekeningactie bleek dat 91,5% van de ondervraagde omwonenden in 

Rinsumageest/Sijbrandahuis tegen de komst van de geplande windturbines is. 

 

De steun van iedereen die tegen de komst van deze Mega Windturbines is, is nodig.   

Maak uw bezwaren kenbaar door: 

 

 brieven en emails naar Provincie en Gemeente te sturen (zie adressen hieronder) 

 naar bijeenkomsten te gaan die worden georganiseerd over dit onderwerp 

 de aangehechte brieven te ondertekenen en deze uiterlijk 30 september 2014 te versturen naar 

de Provincie en uw gemeente (wel uw naam en adres erbij zetten). 

 

Stuur uw bezwaren naar: 

Provincie, per brief of email: 

Aan de Commissaris van de Koningin, en Provinciale Staten, en Gedeputeerde Staten van Friesland 

t.a.v. Griffier de heer A. Oortgiesen 

Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ  -  Leeuwarden   a.oortgiesen@fryslan.nl 

 

Gemeente, per brief of email: 

Aan Burgemeester, Wethouders en Raadsleden van de gemeente Dantumadiel 

t.a.v. Griffier de heer R.G. Dijksterhuis 

Paardebloem 4, 9104 BR – Damwoude   rgdijksterhuis@dantumadiel.eu 

 

Voor brieven/emails naar de politieke partijen in Dantumadiel zie blz. 83 gemeentegids 2013-2014. 

Voor informatie over deze flyer of vragen hoe een bezwaar op te stellen, kunt u contact opnemen met:  

https://www.facebook.com/Geenmegamolens 

Weblinks met informatie: http://www.cervantesfoundation.eu/     http://www.houfrieslandmooi.nl/?cd=6 
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