
'Goedldee afgËëffi
Emergie U begrqipt afsehieten windrnolenplan niet
UïRË6t{ï lBoos en gefrus-
treerd is Saskia Kluit van
Energie U. Dat de politiek
de windmolens in Lage
Weide heeft afgeschóten,
vindt ze onbegrijpelijk.
,,Dit is een onderbuikre-
actie van de politici."
IVAR PENRIS

,,De PvdA is dus voor windenergie,
maar wil de molens niet zien of
horen," concludeert voorzitter Sas-
kia Kluit van Energie-U, het burger-
initiatief om een aantal windmolens
op het Utrechtse bedrijventerrein
Lage Weide te k-rijgen.

Kort nadat burgemeester en wet-
houders besloten verder te willen
met het windmolenpark, liet de
PvdA weten te stoppen. Er is te wei-
nig draagvla\ stelt de partij. Omdat
ook D66 en de WD tegen zijn, ver-
dwijnt het plan in de ijskast.

En daar komt het wat Kluit voor-
lopig ook niet uit. ,,We kunnen het
niet nog verder aanpassen, de ge-
luidsnorm die wordt opgelegd is al
enorm streng. Alleen als we die din-
gen geruisloos en onzichtbaar kun-
nen maken, wordt het goedgekeurd,
zegI, ze met teleurstelling in haar
stem. ,,We hebben ook andere plek-
ken geprobeerd, zoals Rijnenburg,
maar de projectontwikkelaars daar
houden het tegen. Die wezen waar-
dedaling van hun grond. Als je dat
maar hard genoeg roept, gaat het
vanzelfkloppen. "

Dat de omwonenden al genoeg
overlast hebben van het bedrijven-
terrein zonder de windmolens,
vindt ze een gotspe. ,,Dus worden de
windmolens de dupe van die bedrij-
ven? Wees maar wat strenger voor
de bedrijven, dan kunnen die mo-
lens er makkelijk bij."

Dat er te weinig draagvlak.voor de
molens is, klopt volgens Kluit niet.

À Voorzitter Saskià fu,, 
"*r *,komen. Ze verwijt de PvdA te hebben gekozen voor hei betang van een paai kiezers. Foro ERIK vAN ,r wouD

i
1-.

,*A,lleen in Zuilen en Terwijde zijn de
tegenstanders in de meerderheid, de
rest van de stad is voor schone en
duurzame energie. Ze hebben voor
de onderbuik van enkele kiezers ge-
kozen, maar ik denk dat ze op deze
manier juist stemmen verliezen.,,

Geha[veerd
Vanwege de bezwaren uit de omge-
ving werd het aantal geplandemo-
lens al gehalveerd en werd er een
extra strenge geluidsnorm gehan-
teerd. ,,Wat voor signaal geeft de po-
litiek nu af aan bedrijven die willen
innoveren en vernieuwen op het ge-
bied van duurzame energie? We
kunnen op deze manierlO.00O huis-
houdens in Utrecht voorzien van
schone energie die ook nog eens een

besparing van 250 euro perjaar op-
levert. Als het kabinet zoiets belooft,
staan we te klappen met z'n allen.
Hier houden politici het tegen. Het
is om moedeloos van te worden.,'

Energie-U spant zich ook in om
zonnecollectoren op daken te krij-
gen. ,,Bij particulieren tukt dat
prim4 collectief kan het nog goed-
koper, maar dat loopt voor geen
meter. De overheid is hier de rem."
Of Energie-U nog verder gaat met
het promoten van duurzame ener-
gie, betwijfelt Kluit. ,,We werken ons
als wijwilligers een slag in de rondte
om van alles van de grond te krij-
gen. De overheid heeft de mond vol
van een participatie-samenleving,
maar burgers die initiatief tonen,
worden keihard afgestraft ."
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Discussie
*êrhar t

l{outea kriig,t-het opga- ,,:
laaide conftict over geluids-
overtast die drie windmo-
lens veroorzaken steeds
scherpere randjes.
Wethouder Maurice van Liere
(D66) 'betreurt' het, dat Giga-
wiek'de discussie via de media
voert', en dat voorzitter Maurice
,,Bakket;Van, deze stiehting niet :.',,

ingaat op uitnodigingen met
hem persoontijk te praten. VaÀ
Liere heeft bij Bakker op de
OeurOet gedrukt Deze reageert
verbaasi. ,,lk was toen nret va-
kantie, maar ik heb twee weken
:gefeden V.en Èie-iê neg,getrsf-.'
fen. Toen heb ik gezegd ktach-
tèn van omwonenden vooral se-
rieus te nernen. Anders zoeken
zij de média op. Dat is nu pre-
cies wat er gebeurt." Bakker
geeft aan nu zétf een uitnodi-
Sih .5 r-inaande,w.êthou-,
der. ,,Praten kan nooit kwaad."
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