Forse kn-liek 0p onderzoelr windmolens
mcil€É

c*xerumsn

Een ander aspect dat de commis-

UTBECHï r Utrecht krijgt forse kritiek op het onderzoek, waaruit naar

in het onderzoek van de gemeente heeft gemist: de gevolgen
voor de fauna en dan met name de
vogels en vleermuizen in de buurt.
sie

voren kwam dat Lage Weide de
beste locatie is voor de plaatsingvan
windmolens. De draai om de oren
komt van een onaflrankelijke commissie, die de gemeente adviseert
over het nog te houden milieu-on-

Voor het bewonersplatform

vies een bewijs dat ze al die tijd geen

derzoek.

De kritiek komt erop neer dat
Utrecht haar huiswerk voor een
groot deel moet overdoen. Dat kan
er in het uiterste geval toe leiden dat
de locatie Lage _Weide uiteindelijk
niet de beste plek blijkt te zijn of dat
er minder of lagere molens moeten

lmpressie van een windmolen
boven Lage Weide. Foro AD

naar de stukken gekeken. Wij

schreeuwen van meet af aan om een
goede vergelijking met andere ener-

de turbines beleefd gaan worden

giebronnen."

vanuit omliggende landschappen.'

Voor de windmolens, die onder
meer op fel verzet stuiten van de inwoners van de wijk Zuilen en gemeente Stichtse Vecht, waren be-

Het advies is de vijf andere plekken
alsnog onder de loep te nemen.
Daarnaast wil de commissie dat
Utrecht ook onderzoekt ofer hogere
en wellicht minder windmolens met
een hogere capaciteit kunnen.
komeí, alternatieven voor de mo-

halve Lage Weide ook Haarzuilens,

in beeld.

De

onaflrankelijke commissie

vindt dat Utrecht in het besluit voor
Lage Weide te kort door de bocht is

onzin hebben verkondigd.
Voorzitter Jan Sakko: ,Voer ons is
het advies een steuntje in de rug.
Er is nu op een verstandige manier

gegaan. De stad heeft op de andere
locaties verzuimd aan te geven'hoe

komen.

polder Rijnenburg, De Uithof, A12
rondom de Galecopperbrug en
knooppunt Oudenrijn/Strijkviertel

de

Buren van Lage Weide, tegenstander van de windmolens, is het ad-

lens op een rijtje zet,

de waardever-

mindering van de huizen in de
buurt (wijk Zuilen) in kaart brengt
en inzage krijgt in het bedrijfsplan
van initiatiefnemer Energie-U.
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Wethouder Mirjam de Rijk, die
gisterén het onaftrankelijke advies
voor het eerst onder ogen kreeg,
ontkent dat Utrecht deels haar huiswerk over moet doen. Ze is juist blij
met het advies. ,,Er staat precies in
wat wij willen onderzoeken."
Het advies dient als basis voor het
milieurapport, dat de komende
maanden wordt opgesteld. Voor de
zomer nemen burgemeester en wethouders een principe-besluit over de
windmolens.

