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GroenLinks: Nu snel, windmolens in pol,der Rijnenburg
UTRECHï I Groenlinks in Utrecht
wil haast maken met de bouw van
windmolens in de polder Rijnen-
burg, ten zuiden van De Meern,

Nu er geen politieke meerderheid
voor windturbines op industrieter-
rein Lage Weide is, heeft de grootste
partij de zinnen gezet op een alter-
natieve plek. Gisteravond riep frac-
tievoorzitter Heleen de Boer het col-
lege van b en w om het bestem-
mingsplan te wijzigen, zodat over
een paar jaar windmolens in de pol-
der kunnen verrijzen.

,,Zonder windmolens gaan we de
klimaatdoelstellingen niet halen",
stelt De Boer. De PvdA en D66
noemden het voorstel voorbarig en
willen eerst meer weten over het
draagvlak onder bewoners, onder-
nemers en buurgemeenten.

Ook bouwwethouder Isabella
(PvdA) noemt windenergie in de
polder nu niet aan de orde. Hij wil
eerst de discussie over LageVeide
afronden.

De Boer van Groenlinks wil van
voorbarigheid niets weten. ,,Het

gaat over de aanpassing van het be-
stemmingsplan. De locatie is ge-
schikt. Er is nog geen concreet plan
voor het aantal windmolens en hoe
hoog die dan worden."

De meeste grond in Rijnenburg is
eigendom van projectontwikkelaars.
In de polder is woningbouw voor-
zien. Die bouw is vorig jaar op de
lange baan geschoven vanwege de
economische crisis. Utrectrt wit
eerst Leidsche Riin afbouwen.

Groenlinks ziet mogelijkheden
om in de eerste tien jaar windmo-

lens te bouwen. Daarna zouden er
woningen kunnen komen.

In de loop van de avond trok
Groenlinks het voorstel in omdat er
geen meerderheid voor was. De
motie krijg een herkansing tijdens
het debat over windmolens op Lage
Weide.

Vorige maand werd duidelijk dat
de meeste politieke partijen niets
zien in windmolens op het indu-
strieterrein omdat de weerstand van
ornwonenden te groot is. De deflni-
tieve beslissing valt eind dit jaar.


