
Reduzum, december 2020 

Beste inwoners van Reduzum, Friens en Idaerd, 

De stichting doarpsmûne is inmiddels zes jaar bezig met het vervangen van de huidige dorpsmolen. In 
september 2019 kwam eindelijk de omgevingsvergunning voor de nieuwe turbine binnen. De prijs werd door 
de leverancier fors verhoogd waardoor de molen niet meer rendabel te exploiteren was. De alternatieven die 
nog over bleven waren: De huidige turbine reviseren of een gereviseerde turbine aanschaffen. 

De huidige turbine reviseren levert in de toekomst te weinig op en wordt op dit moment door het bestuur 
uitgesloten. Sinds augustus richten wij ons daarom op de aanschaf van een gereviseerde turbine. In Flevoland 
worden er de komende jaren (tot 2026) veel turbines vervangen door nieuwe en grotere exemplaren. In 
september hebben enkele bestuursleden turbines bezichtigd en de eigenaren gesproken. De conclusie: hier 
liggen mogelijkheden voor de dorpsmolen van Reduzum.  

Vestas V66 en V80 
Onlangs heeft het bestuur verschillende offertes van turbines vergeleken die binnen het huidige provinciale 
beleid passen. Uit de berekeningen is gebleken dat een gereviseerde turbine een reële optie is. Vervolgens 
zijn er twee turbines geselecteerd: 
- Vestas V66; 
- Vestas V80 (zie factsheet voor alle technische specificaties van de V66 en de V80).  

Het bestuur heeft de voorkeur uitgesproken voor de Vestas V80. Deze heeft ten opzichte van de V66 enkele 
belangrijke voordelen.  

- De V80 levert een miljoen kWh’s meer op dan de V66 (grotere rotordiameter). De terugverdientijd 
zal op basis van een kWh uurprijs van 4 cent dan ± 8 jaar zijn. Op deze manier kan er meer geld in 
de eigen omgeving geïnvesteerd worden.  

- De V80 jonger dan de V66.  

Het brongeluid van beide turbines is vergelijkbaar, echter deze zal in een later stadium nader onderzocht en 
onderbouwd worden door middel van een rapport hetgeen vereist is voor de benodigde 
omgevingsvergunning. 

Hoe nu verder? 
Wij willen graag ons plan met jullie delen. De omwonenden zijn twee weken terug geïnformeerd. Indien alle 
inwoners op de hoogte zijn gebracht (Linepraat volgt), worden de binnengekomen vragen/opmerkingen 
geëvalueerd en kan de nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente Leeuwarden. Het 
opnieuw aanvragen van de omgevingsvergunning is noodzakelijk. 

Mocht deze brief vragen bij u oproepen, dan stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt..  

Bestuur doarpsmûne Reduzum,    
       E-mail    Telefoonnummer 
Jarig Jan Boersma (voorzitter)     jarigjan@hetnet.nl  06-29521244   
Jeljer Zijlstra (secretaris)    jeljerzijlstra@hotmail.com 06-23183019  
Wybo Palstra       wybo.palstra@planet.nl  06-10539041  
Jan Rodenburg      janentrudy@upcmail.nl  06-53163614 
Remko Dijkstra      remkodijkstra48@gmail.com 06-38082425 
Albert Bouwstra     albertbouwstra@outlook.com 06-46173295 
Arjen van Balen      info@atwfriens.nl  06-54341080 
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