
Alsno$ nëë
tegen plan
windmolens
Verdeeld college is vooq,
politiek zegtmeteen nee
UTRÊËI{T I Er komen voorlopig geen windmolens op
Lage Weide. Het col[ege van burgemeester en wet-
houders gaf gisteren groen l,icht voor een parkje op
het Utrechtse bedrijventerrein, maar een meerder-
heid in de gemeenteraad schoot het ptan meteen af.
Het coltege was zelf tot op het bot verdeel,d.
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Een paar uur nadat gistermiddag
bekend werd dat het college van
burgemeester en wethouders met
drie stemmen tegen en vier stem-
men voor de plaatsing van zes wind-
molens op Lage Weide had gestemd,
verklaarde de PvdA niet met het
plan akkoord te kunnen gaan. De
WD was al tegen. D66 liet meteen
weten dat er te weinig draagvlak
onder de bevolking is. Die drie par-
tijen vormen een'meerderheid in de
gemeenteraad.

Er zijn ruim 1100 reacties van bur-
gers binnengekomen op het plan,
800 daarvan waren negatief. ,,De
zorgen van de bewoners zijn niet
weggenomen," zei PvdA-raadslid
Marleen Haage. ,,Bovendien is het
plan na de inspraak niet aangepast."

Opvallend aan het collegebesluit
is dat ook vermeld werd welke wet-
houders tegen het voorstel stemden:
Everhardt en Kreljkamp van D66 en

Spigt van de FvdA. Dat gebeurt zel-
den, maar tekende de verdeeldheid.
PvdA-wethouder Isabella en burge-
meester Wolfsen stemden voor,
evenals de Groenlinks-wethouders
Lintmeijer en De Rijk.

Dat de gemeenteraad het plan
niet ziet zitten en het binnenkort zal
wegstemmen in een raadsvergade-
ring, betekent niet dat de windmo-
lens definitief van de baan zijn.

Er liggen stevige afspraken tussen
de provincie en het rijk over het op-
wekken van groene stroom en er
zijn weinig alternatieven voor Lage
Weide. De provincie kan een nega-
tiefbesluit van de raad dan ook te-
niet doen en de stad verplichten de
molens toch neer te zetten.

Bewoners van Houten-Zuid berei-
den inmiddels een miljoenenclaim
voor tegen hun gemeente. Daar gin-
gen deze zomer drie windmolens
draaien. >> FS


