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UTnEËH'f" u Utrecht wiltoestemming geven voor de

bouw van zes windmolens op industrieterrein Lage
Weide. lnwoners van Zuilen-Noord en Terwiide-Oost
baan het geluid zeker horen. Actiegroep Buren van
tage Weide richt haar piilen nu op de gemeenteraad.
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Wethouder Mirjam de Rijk (Groen-

links) wil strenge afspraken maken
om de overiast voor een groot deel
te beperken. Zo mag het geluid 's

avonds,'s nachts en zondagochtend
niet boven het omgevingsgeluid uit-
komen. De 150 meter hoge molens
gaan dan zachter draaien. Bij zoge-

heten slagschaduw worden de tur-
bines helemaal uitgezet.

Bij de lancering van het Plan in
2011 ging de gemeente uit van acht
tot dertien windmolens. Utrecht
kiest nu voor zes turbines' ,,De Rijk:
Dit voorstel is
een mooie com-
binatie van een
rendabel wind-
park met be-
houd van de
leeÍbaarheid."

De gemeente
zel geen geld
opzij voor toe-
komstige scha-
declaims. ,,Uit
onderzoekblijkt
dat waardeda-
ling van woningen alleen Plaats-
vindt tijdens het proces van de be-
sluitvorming, omdat er dan onze-
kerheid is," aldus De Rijk.

Initiatiefnemer Energie U, een

coóperatie van milieubewuste

Zo kunnen de windmolens b'rj

Lage Weide eruit gaan zien.

Utrechters, is teweden. Voorzitter
Saskia Kluit zegt dat omwonenden
niet bang hoeven te zijn voor grote

overlast. ,,Dat betekent niet dat de

windmolens nooit hoorbaar zullen
zijn. Op de gevel van de huizen is
het geluid van een windmolen even
hard als dat van een koelkast. Het
geluid zal echter vaak wegvallen
tegen achtergrondgeluid van ver-
keer en industrie."

De kritische bewonersgroep
Buren van Lage Weide zai de ge-

meenteraad proberen te overtuigen
het plan tegen te
houden. Voorzit-
ter Jan Sakko
wijst erop dat de
klankbordgroep
een grotendeels
negatief advies
heeft gegeven.

De gemeente
organiseert in-
formatiebijeen-
komsten op 25
juni in Zuilen en
2 juli in Terwijde.

De inspraakperiode is van 19 juni
tot 13 september. Naar verwachting
neemt de Utrechtse raad in decem-
ber een besluit. Wethouder De Rijk
verwacht dat de bouw van de wind-
molens in 2015 kan beginnen.


