
Raad gaat plan zes windmolens
op lage Weide wegstemmen
De gemeenteraad zal
niet instemmen met het
voorstel zes windmolens
te plaatsen op Lage

Weide. Dat werd de
afgelopen week duidelijk
nadat D65 en PvdA
defi nitief een afwijzend
standpunt hadden
ingenomen.

Door Paul Hustinx

UTRECHT - Velen verwachten
echter dat het plan vroeg
of laat weer op tafel komt,
omdat Provincie en Rijk
afspraken hebben gemaakt
over windenergie. Afgelo-
pen week werd het plan al
niet van harte omarmd in
het college, waar drie van
de zes wethouders, twee
D66brs en PvdAer Spigt
zich tegen uitspraken. Bur-
gemeester Wolfsen stemde
niet tegen; niet omdat hij
per se vóór was, maar om de
discussie in de raad te laten
plaatsvinden. Dat gebeurt
nog, maar de uitkomst staat
al vaÉt. Met een'nee'van co-
alitiepartijen D66 en PvdA,
alsmede de VVD, sneuvelt
het plan. D66 en PvdA stel-
len beide dat hun standpunt
tussen nu en de latere stem-
ming niet meer verandert.

Voor D66 is de tegenstem
'met pijn in het hart', zegt
raadslid Arjan Kleuver.
D66 is immers vóór duur-
zaamheid en windenergie,
'maar ook voor een eerlijke
besluitvorming en een open
bestuurscultuur, en daar
heeft het aan ontbroken'. De
klankbordgroep had gàzegd:

.HET 
ONTBRAK

AAN EEN EERLIJKE
BESLUITVORMING EN
OPEN CULTUUR'

'nee tenzij'en'als .. dan vier
molens', en het college zei:
'We nemen het advies over:
#e bouwen er zes'. Dat is
niet'luisteren naar de klank-
bordgroep, stelt Kleuver.
Voor de PvdA geldt.. een
gelijksoortige redenering.
"700 mensen hebben hun
zorgen geuit over gezond-
heid en overlast en het plan
is daarop niet aangepast",
zegt Marleen Haage. De par-
tij herinnert aan de duur-
zaamheidsambities van het
college en steunt windener-
gie, maar'windmolens mid-
denin de stad, daarvan zien
we toch dat dat een heel las-
tig verhaal is'. Groenlinks
blijft onbetwist vóór, al is
het maar omdat het plan
toch weer terugkomt. Pro-
vincie en Rijk hebben spij-

kerhàrde afspraken gemaakt
over 65 MW windenergie en
met de aangewezen locaties
redden ze het al niet, zegt
raadslid Steven de Vries. "Ik
ben.er vrij zeker van dat er
uiteindelijk molens komen
op Lage Weide." De politiek
moet het eerlijke verhaal ver-,
tellen, zegt hij, en dat is dat
een tegenstem weinig effect
heeft. AIs de. provincie niet
ingrijpt, doet VVD-minis-
ter Kamp dat, verwacht hij.
Saskia Kluit van Energie-U
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evenzo. Een alternatiefvoor beschermd. Bovendien, 300
LageWeideiservolgenshaar positieve inspraakreacties
niet; er is een sprgiding tus- 'is uniek' en aan acht van de
sennatuur- en stedelijke ge- negen tenzij-punten van de
bieden afgesproken en veel kiankbordgroep is voldaan,
landschap buiten de stad is zeglze.

Jan Sakko van de Buren van Lage Weide is blij dat de
fracties hebben geluisterd naor een' geil nformeerde
meerderheid'rond Lage Weide, De provincie kan zo'n
besluit volgens hem niet zomaar overrulen vanwege af-
spraken met het Rijk, want deze stelt draagv)ak uítdruk-
kelijk als voorwaarde. Ook van GroenLinks en Energie-
U verwacht hij dat ze erkennen dat'nee' echt'nee' ii.


