
woensdag 23 oktober 201-3

,A 0 'L3 .1,. - 43

'Molens
komen er'
Frorrincie kam imgr4ipen
UïRECFIT lAls de gemeente Utrecht het plan voor
windmolens op industrieterrein Lage Weide afwijst,
kan de provincie ingrijpen. lnitiatiefnemer Energie U
heeft daarover contact gehad met gedeputeerde Kro[.
MATHIJS STEINBERGER

Het Utrechtse college van b en w
neemt naar verwachting binnen en-
kele weken een beslissing over het
plan van Energie U voor zes wind-
molens op industrieterrein Lage
Weide. Dan worden ook de bijna
duizend inspraakreacties vrijgege-
ven. Het merendeel is negatief.

Provincies kunnen bij ruimtelijke
projecten, zoals de bouw van wegen
of windmolens, gemeentes passeren
via het zogeheten inpassingsplan.
Zo wil de provincie Zuid-Holland nu
enkele gemeenten dwingen om
windmolens te bouwen.

AIs het Utrechts college en ook de
gemeenteraad geen .windmolens
willen, is het voor Energie U een
reële optie om naar de provincie te
stappen, bevestigt voorzitter Saskia
I(luit. ,,Maar die keuze hebben we
nog niet gemaakt."

Afspraken
De provincie heeft met het rijk ste
vige afspraken gemaakt over het op-
rn'ekken van windenergie. Dat moet
in 2O2O 65.5 M\ / zijn. Het aantal
plekken in de provincie waarop

windmolens kunnen komen. is be-
perkt. Saksia Kuit vern'acht
daarom dat de molens op Lage
Weide er woeg of laat komen. ,,Ons
plan is al teruggegaan van veertien
naar zes turbines. Nu is het aan an-
deren om een stapje terug te doen."

Na een eventuele afinrijzing door
de gemeente kunnen ook andere
energiemaatschappijen met hun
plannen naar de provincie stappen.
Die is op basis van de crisis- en her-
stelwet verplicht om met een voor-
stel komen. Provinciale staten heeft
het laatste woord.

De Utrechtse gemeenteraad stelde
vorig jaar 200.000 beschikbaar voor
onderzoek naar de windmolens. Uit
een overzicht dat de gemeente op
verzoek van deze krant verstrekte,
blijlt dat de rekening hoger n'ordt-

Ook is op rerzoek ran de klank-
bordgroep een'stadsgespreit' in de
Winkel rzn Sinkel gehouden- Dat
kostte 15.OOO euro. De gemeent€
laat \Meten dat de extra kosten wor-
den gehaald uit het. programma
Utrechtse Energie. De definitieve
balans volgÍ in 2014,.


