
PETITIE 
 

Van inwoners uit de Provincie Utrecht 
 

Aangeboden aan de Commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht 
op 22 september 2014 in het Provinciehuis 

 
 
Inwoners uit de (deel)gemeenten Harmelen, Houten, De Meern, Leidsche Rijn, 
Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Wijk bij Duurstede en Woerden die in hun 
leefomgeving te maken hebben met (potentiële) windturbinelocaties 
 
 
CONSTATEREN DAT: 
 
 

Windenergie vooral een afspraak is tussen overheden 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht hebben een akkoord gesloten met de 
Rijksoverheid, waarbij de provincie zorgt voor de reservering voor de realisatie van 
windturbineparken, met een totaal vermogen dat optelt tot 65,5 MW. 
 

Bewoners daarin niet vooraf worden gekend 
Deze afspraak komt tot stand zonder een grondige publieke consultatie vooraf van 
directe belanghebbenden als omwonenden en bewonersorganisaties over de 
wenselijkheid en de (in meerdere opzichten) haalbaarheid van deze doelstelling, 
eventueel aangevuld met het uitvoeren van onafhankelijke en transparante studies. 

 
Selectiecriteria van turbinelocaties schimmig zijn;  

onduidelijke vergelijking van alternatieven 
De beoordelingscriteria voor geschiktheid van locaties worden niet vroegtijdig bekend 
gemaakt en zijn in alle opzichten voor bewoners (maar ook bedrijven) onduidelijk. 
Geselecteerde locaties liggen zonder gedegen politiek debat ‘in principe vast’ en zijn 
niet in het voorstadium onderworpen aan een volledige en overtuigende afweging 
van andere maatregelen voor energiebesparing en duurzame opwekking. 
 
De gevolgen van windturbines voor de leefomgeving grof worden onderschat 

Gedeputeerde Staten aanvaarden de uitvoering van de Rijksdoelstelling middels 
plannen van initiatiefnemers, die verstrekkende gevolgen hebben voor de leef- en 
woonomgeving. Zonder daarbij vooraf voldoende betrokkenheid en instemming van 
omwonenden en burgerorganisaties te zoeken. Terwijl de Provincie, evenals 
gemeenten, verklaren dat er in gemeenten ‘politiek draagvlak' aanwezig moet zijn. 
 

Het voorbereidingsproces eenzijdig wordt bepaald door energie, natuur- en 
milieuorganisaties 

De Provincie Utrecht zoekt momenteel vooral contact en afstemming met een 
selectie van natuur- en milieuorganisaties en de energie-industrie, die een sterk 
eigenbelang in deze nastreven. Dit is een proces dat zich deels lijkt te onttrekken aan 
reguliere democratische controle in Gemeenteraden en Staten. Betrokken inwoners 
van de provincie ondervinden hier hinder en schade van. 
 



De informatie en participatie tijdens lokale processen ondermaats is 
In gemeenten worden omwonenden stelselmatig onvoldoende geïnformeerd en te 
laat betrokken bij besluitvormingsmomenten over plaatsingslocatie, plan, 
alternatieven, woningwaardevermindering, geluidsoverlast binnen een bepaalde 
radius, geluidstapeling, garantieprocedures van handhaving omtrent stilstand, 
slagschaduw, en geluid. 
 

De wetenschappelijke basis van veel plannen zwak is 
Provincie en gemeentelijke overheden beschikken over onvoldoende wetenschap-
pelijk gefundeerde kennis of laten zich leiden door eenzijdige kennis van initiatief-
nemers over a) de negatieve effecten van windturbines op de gezondheid van 
omwonenden, b) de in alle opzichten zeer geringe bijdrage van windenergie aan de 
besparing van CO², c) de negatieve business cases in windluwe gebieden als 
Utrecht en het negatieve economisch maatschappelijke rendement (MKBA) van wind 
op land, d) de risico’s voor vleermuizen, vogels en andere beschermde dieren, e) de 
risico's van ernstige schade door afbrekende wieken), f) het afwentelen van risico’s 
en schadevergoedingen op de gemeenschap, en g) de toekomstige sloopkosten en 
de impact daarvan op het milieu. 
 

Er een serieus risico voor de volksgezondheid genegeerd wordt 
Provincie, gemeentelijke overheden, GG&GD en huisartsen hebben onvoldoende 
kennis van de schadelijke effecten van windturbines (wereldwijd), waaraan 
omwonenden en werknemers in een straal van 2000 meter om windturbines 
blootgesteld worden. Dit vormt een serieus risico voor de volksgezondheid in onze 
provincie en daarbuiten. Dergelijke effecten worden in de verantwoording door 
geluidsexperts ontkend of gebagatelliseerd, soms ingegeven door (institutionele) 
onwil om de kwestie grondig door onafhankelijke medische experts te laten 
onderzoeken. 
 

Windenergie bijdraagt aan duurzaamheidsbegoocheling 
Burgers worden, om hun sympathie te winnen, stelselmatig eenzijdig voorgelicht met 
reclameachtige boodschappen waarin windstroom goed zou zijn voor 'duizenden 
huishoudens'. Daarbij wordt de indruk gewekt dat conventionele elektriciteits-
centrales als gevolg van windstroom (op termijn) sluiten. Terwijl Nederlandse 
huishoudens nog geen kwart van het totale stroomverbruik consumeren en 
windstroom daarvan slechts een fractie kan leveren. Op basis van feitelijke 
rendementen van turbines zullen conventionele gascentrales als back up-capaciteit 
vooralsnog nodig blijven. 
 

Lusten en lasten van windturbines zeer ongelijk verdeeld zijn 
Terwijl de suggestie wordt gewekt dat de gegenereerde stroom bedoeld is voor 
‘duizenden huishoudens’ in de omgeving van het windturbinepark, gaan deze met 
name naar huishoudens daarbuiten. De energiesubsidies belanden bij een handvol 
(grond)eigenaren. Initiatiefnemers presenteren investeringen van omwonenden in 
een windturbinepark als oplossing, maar enerzijds is het rendement op zo’n 
investering risicovol en gering, en anderzijds weegt die nauwelijks op tegen de 
geleden schadekosten (o.a. daling woningwaarde). Kortom, de exploitant/eigenaar 
geniet de lusten en de omwonenden ondergaan de lasten. 
 
 



EN ERKENNEN: 
 
Het belang van maatregelen voor energiebesparing en de ontwikkeling van 
duurzame energiebronnen, op schaal. 
 
Het belang en de behoefte van burgers en bedrijven om de klimaatdoelstelling met 
zinvolle alternatieven in te vullen. 
 
Dat daar lokaal reeds zinvolle initiatieven voor worden gestart, die vriendelijker, 
minder schadelijk, en ten minste zo productief kunnen zijn als grootschalige 
windturbines. 
 
Dat deze initiatieven breder en met project/programmaondersteuning kunnen worden 
opgepakt. 
 
Dat er ten opzichte van andere delen van Europa tijdsdruk ontstaat m.b.t. de 
realisatie van ’voldoende alternatieve’ energiebronnen, en dat de Rijksoverheid 
bevoegdheden heeft m.b.t. de regie in provincies en gemeenten als onvoldoende 
draagvlak onder burgers wordt gevonden. 
 
Dat dit de geldende bevoegdheden van provincies en gemeenten onverlet laat  
 
 
EN ROEPEN GEDEPUTEERDE EN PROVINCIALE STATEN DAAROM OP: 
 
 

• Een normaal gedragen politiek proces te organiseren rond Rijksdoelstellingen 
voor duurzame energie, waarin bewoners zich als kiezers herkennen. Dit is een 
proces dat niet gedomineerd kan worden door quasi-democratische en quasi-
transparante afspraken over rijks- en provincietargets voor windenergie. 

 

• Maatregelen voor andere vormen van duurzame energie en energiebesparing te 
nemen ter vervanging van de doelstelling van 65,5 MW windenergie, bijvoorbeeld 
(bij nieuwbouw) zonne-energie, aardwarmte, vergunningen voor CV ketels 
voorschrijvend te maken. Deze initiatieven zijn niet minder rendabel dan 
windturbines en directer profijtelijk voor de bewoners.  

 

• Sterke regie te nemen in het vinden en objectief beoordelen van mogelijke 
windturbinelocaties waarbij windmolens bij woonwijken voorkomen worden.  

 

• Criteria voor mogelijke locaties en projecten van windenergie regulier af te 
stemmen met omwonenden en de korte en lage termijn gezondheid van 
omwonenden als eerste prioriteit te verklaren. 

 

• Principes te formuleren waarmee windturbineparken rekening moeten houden 
zoals recht op nachtrust en volledig voorkomen van hinder voor slagschaduw.  

 

• Regulier en constructief overleg te organiseren dan wel te eisen tussen 
initiatiefnemers en omwonenden van huidige en potentiële windturbinelocaties, 



waarbij bezwaren over de ongewenste impact op hun leefomgeving serieus 
worden meegenomen. Gedragscodes zijn hierin een eerste stap. 

 

• Afspraken te maken over een minimale afstand van 2000 meter van woningen tot 
de windturbinelocatie, over beheernormen rond onvermijdelijke windparken 
inclusief stilstandvoorziening en de wijze waarop deze afspraken gehandhaafd 
worden. 

 

• Strakke maatregelen ten behoeve van naleving af te dwingen ten aanzien van 
afgesproken normen en sancties voor de beheerders, exploitanten en eigenaren 
van windturbinelocaties. 

 

• Een specifiek op deze problematiek gericht actieprogramma te maken voor een 
cultuur en vergaderstructuur bij provincie en gemeentelijke overheden die 
normale en betere participatie van omwonenden verwezenlijkt. 

 

• Indien (na met kennis gedragen zorgvuldige afwegingen) de keuze voor 
windturbines ten opzichte van energiebesparing en andere vormen van duurzame 
energie onvermijdelijk is een correcte compensatieregeling te bieden voor 
omwonenden en bedrijven die in een straal van 2000 meter om een windturbine 
wonen en werken. 

 
 
Utrecht, 22 september 2014  
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Hoofdpunten uit petitie 
 
De inwoners van Utrecht maken zich ernstige zorgen over het feit dat de Provincie 
Utrecht geen overleg voert met omwonenden van (potentiele) windturbine locaties. 
Dit doet des te meer pijn omdat participatie op niveau van Rijksoverheid en 
gemeente gebrekkig is en besluitvorming vaak niet transparant is.  
 
Inwoners van Utrecht roepen de Provinciale Staten van Utrecht tot de volgende 
actiepunten: 
 
1. Initieer een normaal politiek proces waarin omwonenden zich herkennen als 

serieus genomen discussiepartner. Dat proces wordt niet gedomineerd door 
quasi-democratische en quasi-transparante afspraken over rijks- en 
provincietargets voor windenergie met belanghebbenden uit de industrie en 
milieubeweging. 
 

2. Plaats geen grootschalige windturbines of parken in de buurt van woonhuizen. 
Geef bewoners en kleine initiatiefnemers ruimte, tijd en mogelijkheden om een 
alternatief plan te ontwerpen om 65,5 MW in te vullen met mensvriendelijkere 
vormen van duurzame besparing en energie, zoals isolatie, zonne-energie, 
aardwarmte, enzovoorts. Laat dit  
 

3. Serieuze participatie: Betrek omwonenden van potentiële windturbinelocaties 
actief bij alle aspecten van de besluitvorming tot de plaatsing van windturbines, in 
een vroeg stadium, inclusief de keuze van locaties.  
 

4. Bescherm gezondheid: Indien plaatsing van windturbines onvermijdelijk is, houd 
dan rekening met de volgende vereisten om de gezondheid en welzijn van 
omwonenden te garanderen: 

 

- windturbines staan stil gedurende de nacht 
- de afstand tussen windturbine en eerste woonhuis is minimaal 2000 meter 
- geen slagschaduw 
- volledige compensatie van alle schade (oa daling woningwaarde). 


