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Brieven uit

Utrecht e'o.

Het betoog van Marein Baas (Opiniepagina AD/UNáe-oe) voór de komst van windmolens naar utrecht
heeÍt iot veel reacties geleid. Een greep daaruit:
Als maaïschaPPiiook
zoÍgen voor gedupeeÍden
Leuk prikkelend stu\ie over windmolens. Mijn mening is dat heÈ
goed is dat we serieus zoeken naar
mogelijkheden het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen.
Voor de opwekking van energie
ben ik voor lokale oPlossingen oP

het gebied van zonne-energ;e'Zo

heb ik zelf twintig Panelen oP mijn
dak en wek ik bijna oP wat ik ook

verbruik.

Mijn enige twee berwaren tegen

windenergie ziin plaatsing te dicht
bij woningen, zoals in Houten, en
daarnaast het feit dat de molens
slechts renderen door de subsidie.
Wel erg jammer dat u in uw stukje
stelt dat geluid van windmolens
opgaat in het omgevingsgeluid.
Niets is minder waar. Geluid telt
op bij het geluid dat er al is.
Vooral bij voorstanders zie ik een

vorÍn van onterechte minachting
van tegenstanders die gedupeerd
raken door Plaatsing van windmolens. AIs we collectief vinden dat
we windmolens moeten Plaatsen'
dan moeten we als maatschaPPij
ook goed zorgen voor geduPeerden. In Houten moeten die zelfs
naar de rechter om hun aantoonbare planschade te claimen. Dat
zou niet zo moeten zijn.

AadVerkade' Ilouten.

Beler windmolen$ dan
een keÍncentrale
In het heldere betoog van Marein
Baas kan ikmij helemaalvinden'
Beter een windmolen in je achter-

Windmolens in Utrecht worden
volgens plan 15O meter hoog.
FOTO ANP

windmolens niet rendabel te krijgen zijn zonder subsidie.

Ons appartementencomPlex in
'groen Zuilen'heeft onlangs ingestemd met het vervangen van slechts - 37 tl-armaturen.door ener-

giewiendeliike led-armaturen in de
parkeergarage. Hiermee halveren
we echter al ons energieverbruik
en bereiken we een reductie in
COr-uitstoot van 5826 kilo per jaar.
Zou het dus niet zinvoller zijn als
de gemeente Utrecht het beschikbare geld zou besteden om eerst
haar eigen gebouwen energiezuiniger te maken door het Plaatsen van

ledverlichting? Dit gePaard met
het stimuleren van zonnepanelen
die een steeds hoger rendement
verkrijgen, lijkt me een uitstekende
ambitie.
Têvens ontzien we de bewoners
van de naastgelegen woonwijken en

ja ik woon ook in Zuilen - van

deze ontsierende en overlast ver-

oorzakende molens.

Hans Koning, Utrecht.
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verbruik.

Mijn

enige twee beanraren tegen

windenergie zijn plaatsing te dicht
bij woningen, zoals in Houten, en
daarnaast het feit dat de molens
slechts renderen door de subsidie.
WeI erg jammer dat u in uw stukje
stelt dat geluid van windmolens
opgaat in het omgevingsgeluid.
Niets is minder waar. Geluid telt
op bij het geluid dat er al is.
Vooral bij voorstanders zie ik een
vorrn van onterechte minachting
van tegenstanders die gedupeerd
raken door plaatsing van windmolens. Als we collectief vinden dat
we windmolens moeten plaatsen,
dan moeten we als maatschappij
ook goed zorgen voor gedupeerden. In Houten moeten die zelfs
naar de rechter om hun aantoonbare planschade te claimen. Dat
zou niet zo moeten zijn.

AadVerkad.e, Ilouten.

Windmolens in Utrecht worden
volgens plan 150 meter hoog.
FOTO ANP

windmolens niet rendabel te krijgen zijn zonder subsidie.
Ons appartementencomplex in
'groen Zuilenl heeft onlangs ingestemd met het vervangen van slechts - 37 tl-armaturen.door energiewiendelijke led-armaturen in de
parkeergarage. Hiermee halveren
we echter al ons energieverbruik
en bereiken we een reductie in
Co2-uitstoot van 5826 kilo perjaar.
Zou het dus niet zinvoller zijn als
de gemeente Utrecht het beschikbare geld zou besteden om eerst
haar eigen gebouwen energiezuiniger te maken door het plaatsen van
ledverlichting? Dit gepaard met
het stimuleren van zonnepanelen
die een steeds hoger rendement
verkrijgen, lijkt me een uitstekende

ambitie.

Beler windmolens dan
een keÍncentrale
In het heldere betoog van Marein
Baas kan ik mij helemaal vinden.
Beter een windmolen in je achtertuin dan een kerncentrale om de
hoek. Verder is mijn daadwerkelijke ervaring, datje zelfs een groot

formaat windmolen (zoals bij Holendrecht A2) nauwelijks hoort,
zelfs als je er vlakbij staat of langs
fietst. Laten we dus realistisch zijn
in het kader van een gezonde toekomst en ophouden met mau\Men
over windmolens in onze directe
woonomgeving.

J.M. Markus, Maanssen.

Kies uoor leduerlichting
en z0nnepanelen
Wat een geluk dat M. Baas in
Elinlovijk woont en zich dus gelukkig mag prijzen met het plaatsen
van molens in de achtertuin. Een
rekensom leert namelijk dat indien
we alle 165.000 Utrechtse huishoudens van windenergie willen voorzien we 100! molens van 150 meter
in de gemeente moeten plaatsen.
Een bizar idee en dit voedt de gedachte dat we met het plaatsen
van Zes molens aan niets anders
dan symboolpolitiek doen. Dit terwijl steeds meer rapporten, met als
laatste het CPB, aantonen dat

Têvens ontzien we de bewoners
van de naastgelegen woonwijken en

ja ik woon ook in Zuilen - van

deze ontsierende en overlast ver-

oorzakende molens.

HansKoning, Utrecht.

Molens vanuil de
hele stad te zien
Of ze mooi zijn, dat mag eenieder
zelf bepalen, maar de stelling van
de heer Baas dat de omgeving nauwelijks verandert door windmolens
deel ik niet. Zes molens met een
hoogte van 150 meter zullen vanuit
de gehele stad en Leidsche Rijn te
zien zijn.Ik woon zelf ook in het
wijkje Elinlcwijk en de molens zullen hier op circa 600 meter afstand, dominant aanwezig zijn. Dat
vind ik jammer, maar mijn, drie
gïootste bezwaren zijn :
- Uit diverse medische onderzoeken uit de gehele wereld blijkt dat
een groot percentage mensen en
dieren ziek wordt van de aanwezigheid @innen een straal van 1500
meter) van windmolens.
- Bestaat er het gevaar voor een ongeluk. Daarom mogen er in omringende landen geen woningen ofbedrijven binnen een straal van 950
meter van een molen staan.

Windenergie kost veel meer dan
het opbrengt en zijn er betere en
goedkopere alternatieven zoals
-

zonne-energie.

ontmoette jè in Detft.

Molens vanuit de
hele stad te zien
Of ze mooi zijn, dat mag eenieder
zelf bepalen, maar de stelling van
de heer Baas dat de omgeving nauwelijks verandert door windmolens
deel ik niet. Zes molens met een
hoogte van 150 meter zullen vanuit
de gehele stad en Leidsche Rijn te
zien zijn.Ik woon zelf ook in het
wijkje Elinkwijk en de molens zrtllen hier op circa 600 meter afstand, dominant aanwezig zijn. Dat
vind ik jammet maar mijn drie
gïootste bezwaren zijn:
- Uit diverse medische onderzoeken uit de gehele wereld blijkt dat
een gïoot percentage mensen en
dieren ziek wordt van de aanwezigheid (binnen een straal van I50O
meter) van windmolens.
- Bestaat er het gevaar voor een ongeluk. Daarom mogen er in omringende landen geen woningen ofbedrijven binnen een straal van 950
meter van een molen staan.
- Windenergie kost veel meer dan
het opbrengt en zijn er betere en
goedkopere alternatieven zoals
zonne-energie.

Jan Leonard Rutte,
JLRutte@kpnmait.nt
0m een en ander uít de oorLog
overte dragen ben ik op zoek naar

Laten we dit plan eerst wat jaren
in de koelkast leggen totdat alternatieven goed zijn onderzocht.
A. Bos, Bessemerlaan, Utrecht.

llogere rekening bii
gebruik windenergie
Het is juist dat de windmolens
woeger ook de horizon venrrilden
in ons lage en vlakke land. Nu zijn
het monumenten. Het is ook juist
dat in een omgeving van geluidsoverlast de nieuwe molens dit niet
overtreffen. Dus daar kan het. In
stillere gebieden dus niet. Wat ik
mis is de rest van het verhaal.
Denk eens aan een mooie zomerweek zonder wind. Dan gaat het
licht niet meer aan. Slimmeriken
zullen zeggen dat er voldoende andere energieopwekkers stand-try
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staan. Dat is juist, maar men heeft
dan wel 100 procent reservecapaciteit nodig om het licht te laten
branden. Conclusie: zonder windstroom betaalt de consument l0O
procent van de energienota. Met
20 procent windstroom erbij betaalt de consument zeker een 20
procent hogere rekening, vanvege
subsidies, extra investeringen, het
onderhoud op gïote hoogte, de
lage effectiviteit, de korte levensduur etcetera.
Hans de Kok, Nieuwegein.

0verlast hliifÍ ook hii
t[ÍegÍedeneren
Windmolens in eigen buurt, logisch. Er is geen enkele technische
reden om die mastodonten in een
bewocnde omgeving te plaatsen.
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via de Facebookpagina RerjnieColtege-de.Ktop-Utrecht of per emai[.

Anneke van de Bosch-Elbertse,
christel@chrisiCtclear.nt

De enige economische reden om de
molens binnen een gemeentegrens
te plaatsen is de inkomstenbron in
de vorm van ozh. Dit brengt miljoenen op, die weer worden teruggehaald via het elektriciteitsver-

bruik. De windmolens kunnen in
principe overal staan en liefst niet
in windluwe gebieden-zoals
Utrecht en omstreken. Bii het
plaatsen wordt altijd vermeld hoe-

veel huishoudens je van elektrische
energie kan voorzien, uitgaande
van de meest ideale omstandigheden die overigens zelden worden
gehaald. De energie wordt echter
gewoon in het algemene elektriciteitsnet gevoerd en daar rijden bijvoorbeeld treinen op ofwordt er
aluminium mee gesmolten. Alle
overlast van de molens kun je weg_
redeneren, de overlast blijft.

B. Uit, Nieuwegein.

