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Gaat het windmolenpark op LageWeide niet door nu
collegepartij D6ó heeft gesteld alleen akkoord te gaan
als de partijen Energie-U en de Buren van LageWeide
er onderling uitkomen? RaadslidArjan Kleuver had
vrijdag een twitterbericht van dele strekking verstuurd.

op die plek in de stad thuishoren." Komt er echter.uit dat de
Buren ongelijk hadden, "dan
hebben ze ook geen argumenten meer." In dat geval verwacht Kleuver een constructieve dialoog. "Het is absoluut
mijn ervaring dat je een heel
goed gesprek met ze kunt voe-

Aangezien D66 een van de
drie collegepaÍijen is, en de

uitvoeren. Kleuver: "Maar dan
wordt het zo concreet datje de

ren.tt

kansen op een wijwillig akkoord laag worden ingeschat,

mensen alleen maar meer
angst aanjaagt."

werd hier en daar het einde
van het windmolenplan al
voorzien. Het ligt echter iets

Kleuver wil bovenal participatie, want die heeft niet genoeg plaatsgevonden. Of het
plan doorgaat, hangt afvan de
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genuanceerder.
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Kleuver vindt inderdaad dat de

discussie na de

Buren niet genegeerd kunnen
worden. "De weerstand van de
Bwen is zo groot en gemotiveerd dat ik vind datje het niet
kunt maken die mensen zo
lang in onzekerheid te laten."
Maar hij voegt er aan toe: "lk
hoop dat er manieren kunnen
worden gevonden om er wel
uit te komen." Ook wil Kleuver, evenals de Buren, allereerst een Maatschappelijke
Kosten- en Baten Analyse
(MKBA) laten uitvoeren en op
basis daarvan nuchter het gesprek aangaan.
Energie-U wil eerst een Milieueffectrapportage (MER)

uitkomst negatief en vindt er

MKBA. Is de

inderdaad substantiële waar dedaling van woningen in de
omgeving plaats, "dan vind ik
ook dat windmolens, hoe
dwrzaarnD66 ook denkt, niet

Kleuver zieÍzijn standpunt zeker niet als een vetorecht voor
de Buren, dat geziende felle
houding van die organisatiejegens Energie-U op voorhand
al op een'nee'zou neerkomen.
Ook kan D66 volgens Kleuver
in haar eentje niets blokkeren,
aangeziet er ook zonder zijn
partij meerderheden vóór de
plannen denkbaar zijn.
Saskia Kluit van Energie-U is
ook nog niet direct ongerust.
"Wij vinden het prima als er

eenMKBAkomt." Alleen

kan dat volgens ham nu nog
niet. Om bijvoorbeeld te bepalen in hoeverre er waardedaling van de woningen plaatsvindt, is er volgens haar eerst
een MER nodig en moeten er
meer details van de plannen
zijn ingeluld, zoals het type

fwbines dat wordt gebruik en
of jeze wel ofnietterugregelt
in de nacht. Na een MER en
een MKBA verwacht Kluit er
met omwonenden uit te komen, ook met de Buren. "Als
Kleuver de ervaring heeft dat
een conshuctief gesprek mo-

gelijk is, zal dat vast goed komen.tt

De Bwen van Lage Weide waren niet bereikbaar voor commentaar.

