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Estdustrie Lage Weide ziet nlets in park

Windmolens
op de tocht
De lndustrievereniging Lage Weide (ltW) en de
vereniging van Eigenaren Lage Weide (VvELW)
zien geen heil meer in het plan tot aanleg van een
windmolenpark op het bedrijventerrein.

Windmolens
op de tocht
Vervolg voorpagina

Ondertussen is ook de
milieugroep Zuilen uit de

klankbordgroep gestapt
en hebben verschillende
individuele leden laten
weten niet positief te kunnen adviseren.
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In de

klankbordgroep

wordt verder geklaagd

over de krappe leestijd
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- Te wei nie u il-

bre id ingsmoge I iik h'ede n

en waardedaling van

de

bedrijl'sruimten zijn de be-

langrijkste argumenlen.
Daarnaast klaagt de klank-

bordgroep over te weinig
ieestijd om op tijd een advies gereed te hebben. Op
een informatieavond in Teiwijde van vorige week gaf
.TE

WEINIG REKËNING
GEHOUDEN MET
OVERLAST, GELUID EN

5LAgllHAq!LW_
voorzitter Van Oijen van de
Industrievereniging ILW het
al aan: "Dit moel.en we niel,

willen". Later in de week
zette hij het voor de gemeen-

te op papier en de VvELW
die vooral kantoren representeert, had intussen reeds
hetzelfde gedaan, rnaar dan
aan de klankbordgroep.

"Deelname

in dit traject

is

voor ILW niet meer zinvol",

schrijft

de eerste, met het ad-

vies aan de klankbordgroep
voor afblazen van het pro-

ject te pleiten. De overlast,

geluid en slagschaduw en
schade voor werknemers en

bedrijven zijn volgens ILW
veel te weinig meegenomen
in onder meer de milieu-effectrapportage.
]tn deelde mee zich ge-

pe

heel terug te trekken uit àe
klankbordgroep omdat deze
tot doel heeft positiefte advi-

die men krijgt om stukken
goed te beshrderen.
Zo kreeg men het eindrapport van de GGD pas afgelopen vrijdag, een rapport
waarin overigens gesteid

wordt dat'sommige mensen erge hinder zullen
ervaren' van de molens
en 'slaapverstoring bij de
meest nabije omwonenden

niet wordt uitgesloten".
Voor lan Sakko van Bu:
ren van Lage Weide bevestigen deze conclusies

en ontwikkelingen dat er
toch iets ie lichtvaardig
met de ontwikkeling van

seren, en deelname dus geen

dit plan is omgegaan'.

negatief luidt'. Bedrijven

'Zorgen wegnemen'

zin heèft 'nu ons standpunt

worden door het plan zowel
akoeslisch als ruimtei ijk in
u itbreid ingsmogelijk]rur
heden beperkt en huurders

Saskia Kluit van initiatiefnemer Energie-U stelt

afgeschrikt.

afgehaakt.

of kopers van panden zullen door de molens '"vorden

dat de

grondeigenaren

van de precieze plekken
waar de molens moeten
komen nog geenszins ziin
Daarnaast denkt

Lees verder op pagina

j

zij

veel

zorgen van bedrijven t9

kunnen wegnemen. De

individuele

mogelijkhe-

den voor geluidsproductie

worden niet belemmerd
door de turbines en de col-

lectieve geluidsbelasting
zit al aan zijn maximum.
Tenslotte denkt zij dat op

bedrijventerreinen met
een duurzaam imago de
verhuurbaarheid juist zal
toenemen.

