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Vooraf werden er drie introducties gehouden vanuit gemeente, Energie- U en GGD 
Amsterdam.

De introductie nam bijna 30 minuten in beslag welke afging van de spreektijden van de 
omwonenden en was er geen mogelijkheid tot gesprek met de raadsleden na afloop.

Maaike van Teeseling, gemeentelijke projectleider, Over de plannen die Utrecht heeft voor 
het plaatsen van windmolens het CO2 neutraal willen worden van de stad en hoe dit te 
bereiken via de weg van windturbines op Lage Weide. Dat de samenwerking met Energie-U 
sinds 2008 is gestart.

Saskia Kluit, voorzitter Energie-U, over het ontstane initiatief met meerdere Utrechters, het 
ideaalbeeld van een schoner klimaat en hoe dit gezamenlijk te bereiken.

Dr. Ir. Frits vd Berg (GGD Amsterdam); Professor aan de Universiteit van Groningen, heeft 
onderzoek gedaan naar de gevolgen van de geluidshinder en slagschaduw van windturbines 
en het effect op bewoners die hier direct mee te maken hebben. De gevolgen van stress en 
slaapstoornissen nemen toe naarmate het langer duurt en men zich bewust is van de 
aanwezigheid van een turbine. Er zou een afname van klachten zijn als men zou delen in de 
winsten gewonnen uit de windturbines.

Jan Sakko Voorzitter BVLW Bewoner ASW. Geeft uitleg over hoe BVLW tot stand is 
gekomen en zet uiteen wat de redenen zijn om GEEN 
windturbines op Lage Weide te plaatsen. Hoe BVLW 
niet tegen duurzame energie is maar vraagt de raad naar 
alternatieven te zoeken. Schrap het idee van windturbines 
en betrek de BVLW bij het opstellen van nieuwe ideeën 
en het gesprek op gang te houden met inwoners van 
direct gedupeerden. Hoe weinig men bekend is met de 
inhoudelijke informatie van doelstellingen en 
windturbines op zich, waarom er geen MKBA is 
opgesteld voordat men partijen zoals Energie-U erbij 
betrekt. Daarnaast worden er bij wijze van experiment 
miniwindturbines geplaatst op LW voor de duur van 10 
jaar, vergunningvrij. CDA ageerde op NIMBY en voor 
de duidelijkheid BVLW wil zich op feiten baseren en 
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pleiten voor gelijkheid in zeggenschap. Het is vreemd dat 
een deel van de Utrechters die op een heel andere locatie 
wonen, kunnen bepalen wat wij voor uitzicht gaan 
krijgen, of wij kunnen slapen ‘s nachts en of onze huizen 
waardevast blijven. 

Edwin 
Friedenberg

BVLW Woonachtig op de Kantonnaleweg en zal er op zeer korte 
afstand van komen te wonen. Door alle overlast die er al 
ontstaan is van het industrieterrein zelf lijkt het erop dat 
de gemeente ervan uitgaat dat dit er ook nog bij kan. 
Waardedaling van huizen met 30%, wordt dit 
gecompenseerd? Hoe rendabel zijn de windturbines dan 
nog? Miskend door de gemeente door nergens betrokken 
bij te worden. Alle industrie op LW was op de hoogte 
gebracht maar de bewoners niet.

Sjaak 
Ypenburg

BVLW Inwoner van Elinkwijk buurt. Pas gerestaureerde oude 
wijk die direct zicht heeft op de windturbines als ze op 
LW worden geplaatst. Ook niet geïnformeerd door 
gemeente, maar door BVLW. Ziet een investering van de 
gemeente in de wijk Zuilen teloor gaan bij het plaatsen 
van de turbines. Ziet geen voordelen in de plaatsing 
slechts hinder en last, bovenop alle hinder en last die er al 
is vanaf de LW. Voelt zich in een hoek gedrukt.

Dhr. 
Yildrim

Bewoner Zuilen Was niet op de hoogte van de plannen tot vorige week. Is 
op de hoogte gebracht door BVLW middels een flyer. 
Wil laten weten wat voor impact dit heeft op het 
dagelijkse leven en de rust. Vindt het schandalig dat men 
niet is geïnformeerd en ziet louter nadelen bij de 
plaatsing, of er niet alternatieven te vinden zijn i.p.v. de 
turbines. Maakt zich oprecht zorgen over de wijk, het 
leven in de wijk en de omgang met bewoners van Utrecht 
en de democratie.

Gijs de Boer Energie-U Woonachtig in Utrecht maar niet in de te treffen wijken. 
Zou ongeacht zijn woonplek in de stad altijd pleiten voor 
windmolens. Men moet veel milieubewuster zijn en het 
ideaal is om over 10 jaar CO2 neutraal te zijn. Als men 
eens minder zou vliegen dan had men ook geen 
windmolens hoeven te plaatsen. Niet alleen voor nu maar 
ook voor het nageslacht, die hij overigens zelf niet heeft. 
Zet BVLW neer als zijnde tegen duurzaamheid en groene 
stroom.

Notulen RIA 22-11-2011         Buren Van Lage Weide Pagina 2 van 5



Lucrée vd 
Heuvel

Energie-U Woonachtig in vogelenbuurt, en heeft gewoond op de 
ASW en zou daar zo weer gaan wonen ook al zou ze 
zicht hebben op de windmolens. Tijdens werk in 
Amsterdam had zij zicht op de windmolens daar en vond 
het juist een rustgevend beeld geven in de pauze en 
daarmee de argumenten van de BVLW niet reëel. Het 
zou de meest rendabele vorm van duurzame energie zijn 
en het moet doorgaan.

Roland 
Pereboom

MCU voorstander 
Energie –U

Utrecht moet nu zelf iets gaan doen omwille het milieu. 
Het moet wel zorgvuldig gebeuren maar zoals de BVLW 
het schetsen is erg overtrokken. Men verdraait feiten en is 
niet goed op de hoogte. Als men duurzame energie wil 
dan is het antwoord windmolens. Wie zegt dat er 14 
komen het kunnen er ook 5 zijn en er komt genoeg 
inspraak over de plaatsing op Lage Weide. Er zou hier 
wel degelijk van NIMBY sprake zijn.

Erwin 
Lindeijer

Energie-U Heeft zelf onderzoek gedaan in Oosterhout en hiervan 
een filmpje en geluidsopname gemaakt. Het geluid zou 
niet erger zijn dan licht suizen op de achtergrond zonder 
storend te zijn. Het geluid van de opname is niet te horen 
ook niet de spraak die erin voorkwam. Geen punt 
gemaakt.

Constant 
Berkhout

Bewoner Zuilen Was niet op de hoogte gesteld door gemeente of 
initiatiefnemers. Door BVLW op de hoogte gebracht en 
heeft op de website van BVLW verontrustende opnames 
gezien die wel degelijk hinder in geluidsnormen en 
slagschaduw tonen. Momenteel al erg veel overlast door 
lage weide ter hoogte van het op en overslag bedrijf. Hele 
nacht lossen en laden van vrachtwagen (piepen bij 
achteruitrijden van vrachtwagens) en wil geen stapeling 
van geluid gezien het slecht is voor zijn gesteldheid. 
Vraagt zich af hoe dit idee ontstaan is en waarom direct 
omwonenden niet zijn ingelicht en betrokken.

Ron van 
Alflen

BVLW Bewoner ASW. Begrijpt niet hoe een industrieterrein in 
een stad gecentreerd kan liggen gezien de grenzen van de 
stad steeds verder uitbreiden. Daarbovenop ook nog een 
windturbines te plaatsen waardoor er nog meer overlast 
veroorzaakt wordt naar de omwonenden. Snapt niet waar 
en wanneer het besluit is genomen om de turbines te 
plaatsen en of dit idee dan ook niet van tafel kan om een 
alternatief te zoeken. Elke dag een aantal uren in de 
slagschaduw van een turbine te zitten wekt irritatie en 
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onrust op. De windturbines komen letterlijk je huiskamer 
in. Het geluid is zorgwekkend en hoe worden de normen 
nageleefd. Verwarrende berichten van energie-U en 
gemeente, geen kaders waarbinnen de informatie 
verschaft is en geen onderzoeken verricht vanuit de 
initiatiefnemers. Naast de windturbines blijven 
kolencentrales actief dus veranderd er niets aan het ideaal 
om minder milieubelastend te worden.

Soley 
Omarsdottir

BVLW Bewoner ASW. Komt recht tegenover een molen te 
wonen heeft dit niet voorzien bij het kopen van het huis 
en is erg geschrokken van het ondemocratisch handelen 
van deze stad. Het verzwijgen van feiten en informatie of 
het gewoonweg niet weten van feiten en informatie zijn 
schokkend. Winturbines draaien niet zonder subsidie, wat 
gebeurt er met deze subsidie, bij wie komt dit terecht? 
Wat is het werkelijke rendement van de turbines. Kom 
met feiten en met plannen voor turbines buiten de 
grenzen van de stad.

Dhr. J. van 
Rooijen

Industrievereniging 
Lage Weide

Is niet per definitie tegen windturbines maar wil wel dat 
ze worden meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan 
dat wordt opgesteld. Hij vreest beperkingen van de 
milieuruimte voor de bedrijven. 8 windmolens van 100 m 
hebben een geluidsvermogen van 120 dB en dat geeft 60 
dB op 500 m afstand. Geluid windmolens telt niet mee 
voor het geluidscontour. Hij geeft de voorkeur aan 
alternatieve energie bronnen boven windturbines.
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Opvallende punten:

• Wat duidelijk niet overbleef was de tijd om echt in gesprek te gaan met de 
gemeenteraadsleden. Tot ieders spijt.

• De voorzitter de tijd in acht probeerde te houden en twee sprekers van BVLW 
onderbrak op strategische momenten zo het leek, viel meerdere mensen op. 

• De onprofessionele en stuntelige manier van presenteren van een ideaal of geloof, 
door de afgevaardigden van Energie – U, maakte dat de punten van BVLW sterker 
overkwamen en misschien wel tot vragen binnen de gemeenteraad zullen leiden.

• Dat de zaal compleet gevuld was en er mensen waren die zelfs moesten blijven staan, 
bijna half gevuld met sympathisanten van het idee vóór windmolens en de andere helft 
gevuld met de omwonenden.

• Men BVLW probeerde af te tekenen als een anti beweging tegen groene energie en 
duurzaamheid en dit niet is gelukt.
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