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Laatste week inspraak aangebrcken
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Met de deadline van t3 september voor het indienen
van 'zienswijzenf over 5 windmolens op Lage Weide in
zicht staan Energie-U (voor) en Buren van Lage Weide
(tegen) nog steeds lijnrecht en fel tegenover elkaar.
Door Patul Hustinx

Initiatiefnemer Energie-U
en Buren van Lage Weide
hielden afgelopen week
bijeenkomsten om mensen
aan te sporen tot dan wel
te helpen met het indienen
van zienswijzen. BvLW liet
op een drukbezochie bijeenkomst (t2o-t50 aanwezigen)

in Vleuten o-*orr".rá".,
van een molenpark uit Heer-

Al heeft

een ruime meerderheid er misschien geen last
van, zo'n 10 procent heeft
ernstige hinder van de laag-

frequente trillingen of wordt
ziek, stelt Roskamp. "Dat zijn

1000 mensen, dat vind ik
veel." Dat risico mag je niet
nemen, vindt zij: "Wat haait
Utrecht zich op de halsl" Zij
hoopt vurig dat de gemeen-

teraad niet alleen naar de

VOOR- EN
TEGENSTANDERS
LIJNRECHT EN FEL
TEGENOVER ELKAAR
hugowaard aan het woord.
"Verzet je ertegen. Dat hebben wij te weinig gedaanl",
was hun oproep, vertelt
Sonjp Roskamp van BvLW.
"Het is alsof een vliegtuig
boven ie hoofd bliift cirkelen", zeiden ze. Het geluid
liikt daar zo sterk op dal ze
intuïtief naar boven kijken.

aantallen inspraakreacties

kijkt, maar ook

'gewóon

gezond verstand' gebruikt,

want zij vreest dat mensen
uit andere delen van de stad
het debat gaan bepalen ten
koste van het leefmilieu van
omwonenden van Lage Weide. Energie-U zou al korting
op de energierekening hebben beloofd bij een positieve

inspraak. Dit laatste is volgens Saskia Kluit van Energie-U pertinent onjuist.
Zie verder pagina
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geheel aan voorbij dat al het

itelde slechts dat dit alleen

keliike commissie voor de
MER uitermate lovend is

Energie-U biedt deze korting
i uisI aan omwonenden, maar

ánderzoek door de onafhan-

werkelijkheid wordt bij vol-

beoordeeld. Door dit te negeren zijn de BvLW'de menien opzettelijk angst aan het
aaniagen' en dat vindt zii
kwaliik. Ook negeert BvL!V
dat zonne-energie voor velen niet betaalbaar is. Ook
zii hoopt dat mensen en be-

doende positieve reacties'
ook Kluit maakt zich zor-

genr dat 'angstaanlagerii' oP

6asis van oniuiste inlormatie door BvLW de doorslag
geeft. Zii wiist oP GGD-onáerzoek dat aantoont dat de
kans op gezondheidsschade

'onwaarschijnliik klein' is en
zelfs nihil in relatie tot trillingen. Hier voegt Energie-U
nog aan toe dat in deze emotionele discussie strengere

normen

zijn

aangehouden

dan in vergelijkbare zaken'
BvLW gaat volgens Kluit er

,lirt"tt hun hoofd g,ebrui-

ken. "Want ie neemt jezelf
als overheid niet serieus als
ie zo'n advies van een onafhankelijke commissie naasl
ie neerlegt." En in Heerhugo-

waard? Daar zag Energie-U
alleen voorstanders, of neutraal-denkenden.

