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Gurewind om turblnes
BUITETI.Al{D

Aetiegroepen laten van ziahhoren op Í)rovinciehuir
UTRECHT I Het waaide gisteravond guur om het provin-
ciehuis aan de Archimedeslaan in Utrecht. Actiegroe-
pen tegen windmolens willen dat gemeenten en de
provincie beter luisteren naar hun bezwaren. Be rt,K rO[ áp' a hsGhti e ti jst
DIANE HOEKSTRA

Het initiatief werd georganiseerd
door omwonenden van (toekom-
stige) windturbines in de gemeen-
ten De Meern, Harmelen, Houten,
Leidsche Rijn, Stichtse Vecht,
Utrecht, Vianen, \4/ijk bij Duurstede
en Woerden.

De provincie Utrecht heeft in een
akkoord met het rijk beloofd de
bouw van windmolens met een ge-
zamenlijke capaciteit van 50 mega-
watt tot 2O2O le bouwen. Ze neemt
daarbij een klein deel van de 6000
megawatt voor haar rekening die
landelijk wordt beoogd.

Het steekt de omwonenden dat die
besluiten grotendeels buiten haar
medeweten om worden doorge-
voerd. In een petitie, die werd over-
handigd aan de commissaris van de
Koning, Willibrord van Beek, roe-
pen zij de provincie op bewoners al
in een woeg stadium te betrekken
bij besluiWorming.
- Geheel in stijl lieten de protest-
gangers voor aanvang van de bijeen-
komst op de achtergrond het zwie-
pende geluid van windmolenwieken
horen. ,,Nu dient het tenminste een
doel," zegt een van de sprekers.

GedeputeerrdÈ B.qr:t Krot {êDA}
tiet het gisteravond als porte-
f itl ocder-windr,ïoteÈs,aÍ. :

weten tijdens de drukbezochte
inf ormatiebijeenkomst over
windmolens
Ook de drie andere gedeputeer-
den ri!!4ariette Pennarts,, Rernco .'
van Lunteren en Ratph de Vries)
waren niet aanwezig om een van
de meest gevoelige pol.itiekè on-
derwerpen van dit moment te
bespreken. Commissaris van dà
koning,:Witlibrord vàn Beek, \A/as ,

er,vvê[ om:eenpêtitiein.ont ,: . .-

vangst te nemen.

Volgens.woordvserder, Jessi ea'
Grootenboer kon Krol. er niet bij
zijn omdat hij in het buitenl.and
ve rbtijft . 

",Eeze 
datum hebben,de

actiwoerders zetf gepr"iK :Foen

Krol hiervan hocrdg,stond zÍjn af-
spr,aak,ih het huitenland.al. Ge-'
deputeerden, hebben. attijd:votte .

agendals.,Wat hij,in:het.buit€íl- :

tand doet, doet er niet toe."
De betangroepen spreken er
schande van dat Krol. er niet bij
was. ,,Dat spreekt van weinig
respeet voor bewoners,li zegt
Maurice Bakker van Stichting Gi-
gawiek uit Houten.



MAUftIËË BAKKËR
Stichting Gigawiek (Houten)

Hoe heeft u geslapen vannacht?
,,lk nog steeds stecht door de molens van wind-
park Houten, Vannacht stonden ze uit. lk zit
vooral in over mijn dochtertje van 18 maanden
die ook attijd wakker is als de wieken draaien."
Met een zonnepaneet op het dak zou u beter
uitgerust zijn overdag.
,,lk ben niet tegen windmolens, maar het kan niet
zo zijn dat er mensen zijn die daar tettertijk wak-
ker van Liggen. Denk bijvoorbeetd ook na over
mensvriendetijker vormen van duurzame ener-,
gie, zoa[s zonne-energie, aardwarmte, enz."
Toch is een meerderheid van Nederland vóór
windenergie.
,,Dat is prima, laten we alleen vaststellen dat
Houten een voorbeetd is van hoe het niet moet.
Het kent daar alteen verliezers. De gemeente zit
ermee in haar maag, Eneco en de bewoners niet
te vergeten."

JAN SAKKO
Belangengroep in Lage Weide (Utrecht]

Waarom bent u zo ontevreden, er komen
toch geen windmotens op Lage Weide?
,;Het grootste pobleem rondom de discussie van
de windturbines is dat de [okale overheid omwo-
nenden niet vooraf betrekt bij windenergieptan-
nen."
Vanavond laat ook gedeputeerde Bart Krol u
in de kou staan.
,,We hadden altemaal verwacht dat hij erbij zou
zijn. Het is een gemiste kans om met bewoners
in gesprek te gaan over de turbines en de alter-
natieven die er zijn, Dit is de avond dat we met
etkaar kunnen afspreken andere richtingen in te
slaan, Het is jammer,"
ls de avond nu mislukt?
,,Nee, want we willen hee[ graag de provinciate
staten informeren.Zij nemen uiteindeLijk de be-
stuiten, als het hoogste bestuursorgaan van de
provincie."

ëÁffiffi1ÊNË PLESdKffiN
Actiegroep windmolenpark Autena (Vianen)

U ziet er strijdbaar uit.
,,Ja dat ben ik ook. Energieleverancier Eneco wil
in Vianen drie megaturbines van maar Liefst l-65
meter hoog plaatsen. Dat is een gigahoogte, de
meeste molens tel.ten 150 meter, Dit is nergens
anders vertoond, a[leen op test[ocaties."
Wat heeÍt u tegen windenergie?
,,De molens komen in een prachtig natuurgebied
te staan, de potder Autena. ln een straa[ van I ki-
lometer hebben straks 28 huishoudens last van
stagschaduw en getuid. Mijn vader woont er
straks zetfs 350 meter vandaan."
Denkt u dat de provincie de komst van de
molens kan voorkomen?
,,Dat hoop ik echt. Het is onze inzet die motens
van tafel te krijgen. De bezwaren die wij hebben
ingediend zijn beantwoord door Eneco zelf. Dat
is toch een beetje als de slager die zijn eigen
vlees keurt. Dat moet echt anders."


