
Windmolens: nÍ is iedereen boos
MATHIJS STEINBERGER
UTRECHT I Zowel voor- als tegen-
standers van het plan voor windmo-
lens op industrieterrein Lage Weide
zijn nu gefrustreerd over de gang
van zaken. Dat bleek gisteravond tij-
dens een door de gemeenteraad ge-

organiseerde bijeenkomst over het
plan.

Het standpunt van veel bewoners
ván de omliggende wijkgn Zuilen en
Terwijde was al duidelijk Er is grote
wees voor geluidsoverlast, gezond-

heidsschade en daling van woning-
waarden.

Maar nu het college van b en w
strengere eisen heeft gesteld en re-
cent een meerderheid van de ge-

meenteraad zich tegen het Plan van
zes windturbines heeft gekeerd, voe-
len ook de voorstanders zich aan de
kant gezet. ,,Er wordt nu al'nee'ge-
zegd terwijl we nog geen zicht heb-
ben op een alternatiefl' zei voorzit-
ter Saskia ICuit van Energie U emo-
tioneel. ,,Laat ons niet zomaar
staan. De gemeente hanteeft blijk-
baar strengere geluidsnormen voor
duurzame energie uit eigen stad dan
voor bedrijven op Lage Weide."

Wens
Directeur Joris Hoogenboom van
Natuur- en Milieufederatie Utrecht
herinnerde de gemeenteraadsleden
aan de door hen zelf geformuleerde
wens: in 2O2O20 procentenergiebe-
sparing in Utrecht. ,,We kunnen al-
lerlei discussies houden, maar alter-
natieven zijn er niet. Alle bronnen
moeten maximaal worden ingezet."

À Stil protest tijdens de sessie over

In beide kampen is er frustratie
over de manierwaarop naar besluit-
vorming is toegewerkt. Kritische
omwonenden ervoeren te weinig in-
spraak, voorstanders zitten met een
kater nu er geen grootschalig alter-
natief onder handbereik is.

De publieke tribune was gevuld
met zo'n vijftig omwonenden, v/aar-
van het merendeel de windmolens
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deel van de discussie ging over de
noodzaakvanwindmolens en de ge-

volgen voor de omgeving. Utrechter
en bestuursdeskundige Paul van Se-

ters deed een oproep aan de ge-

meenteraadsleden: ,,Zeg niet ja of
nee, maar zoek naar een oplossing."

De Utrecht politiek Praat vol-
gende week over de windmolens en
hakt in december de knoop door.

niet wil. Ze deelden een groot aP-
plaus uit aan een bewoner uit Oud-
Zuilen die betoogde dat het onder-
zoek naar de gezondheidseffecten
niet goed is gedaan.

De bedoeling van de raadsinfor-
matieavondwas om na de twee jaar
durende discussie nieuwe argumen-
ten op tafel te brengen. Die oPzet
slaagde maar gedeeltelijk een groot


