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'Buren'is niet
betrokken bij
zonnepanelen
De belangenvereniging,Buren
vah Lage Weide' is niet betrokken
bij de plannen om de gebouwen
op het bedrijventerrein van zon_
nepanelen te voorzien, zoals gis_
teren in deze krant stond.
Alleen de Industrievereniging
Lage \{'eide en de Vereniging %;

Eigenaren werken aan ditldee,
dat ontstond toen er veel weer_

stand tegen de bouw van wind_
molens op Lage Weide bleek te
zijn. Hoewel ook.Buren van Lage

Weide' zich verzette tegen de
windmolens, vindt zij de term

fuindmolenhaters, zoals die in de
kop boven het artikel stond. niet
op zijn plaats.

A 120.000 zonnepanelen zouden de 'afgeschoten' windmotens kunnen vervangen.
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Wi nd molenhaters wi

tlen nu
Tonnepaneten op Lage weide

IVAR PENRIS

de Industrievereniging Lage Weide

dam-Rijnkanaai. Ookvinden zij dat

UTRECHT/HOUTEN I De belangen-

(IL\4D. Ook de andere twee belan-

clubs die zich altijd hebben verzet
tegen een windmolenpark op industrieterrein Lage Weide, hebben in
stilte een alternatief bedacht: zonnepanelen op alle bedrijfsdaken.
De Vereniging van Eigenaren, de

genverenigingen zrvijgen vporalsnog. De plannen liggen nogal gevoelig omdat niet alle leden van de

de gemeente nalaat de regels te
handhaven, De bewoners ervaren
geluidsoverlast, maar de gemeente

Industrievereniging en de Buren
van Lage Weide hebben dit de afgelopen weken besproken. Nu een
meerderheid van de Utrechtse politiek het plan voor zes windmolens
op Lage Weide dinsdag afschoot,
komt het plan voor de zonnepanelen in een stroomversnelling. Volgende maand is er een gesprek met
de gemeente aan de hand van een
businessplan, daarna volgt de presentatie aan de leden.

Gevoelig

dit eerst aal onze
leden voorleggen voor we met details komen," zegt Ko Verhoef van
,,We moeten

Vereniging van Eigenaren tegen de

windmolens waren; sommigen
konden er geld mee verdienen.
Om de zes windmolens te compenseren, zijn ongeveer 120.000
zonnepanelen nodig en een oppervlakte van 180.000 vierkante
meter: ongeveer 36 voetbalvelden.
Die ruimte is er.

De gemeente Houten ging wel

akkoord met drie windmolens,
maar die leiden nu tot rechtszaken.

Huizenbezitters van de wijk vlak
bij de molens bereiden een miljoenenclaim aan planschade voor.
Gisteren eisten twee bewoners
van de Veerwagenweg voor de
reèhtbank een onafhankelijk onderzoek naar de geluidsoverlast
van de molens langs het Amster-

grijpt niet in. Dat is omdat eigenaar Eneco nog bezig was de moin te regelen. Daarna komt
F.neco met een rapport.
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Niet betrouwbaar
Bewoners Puijk en Van Doorn vinden het eigen onderzoek van Eneco
niet op voorhand betrouwbaar en
willen dat de gemeente een eigen

onderzoek doet. ,,D€ overheid
waagt mij toch ook niet om zelf te
controleren of ik me aan de maximumsnelheid houd'j betoogde hun
raadsman Smits. De gemeente zegt

echter data van Eneco nodig te
hebben om te onderzoeken of de
normen gehandhaafd worden.
De rechtbank beslist over twee
weken of zo'n onafhankelijk onderzoek er toch moet komen.

