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lk ben voor een wi ndmolenpark in Utrecht
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Groenlinks zet vol in op duurzame energie. De gevolgen van
de winning en het gebruikvan fossiele brandstoffen zijn groot.
Wij mogen de rekening straks niet neerleggen bij onze kinderen en kleinkinderen, of bij de inwoners van Groningen.

De PvdA is voorstander lan het stimuleren van duurzame
energie en erkent de noodzaak om onze energie te verduurzamen, ook in Utrecht. Dit kan bijvoorbeeld door het
verminderen van energiegebruik en het verder bevorderen van
zonne-energie. De PvdA is niet per se tegenwindmolens, maar
zal tegen het plan voor windmolens op Lage Weide stemmen.
De duurzaamheidswinst van dit plan weegt niet op tegen de
overlast voor de omgeving en het gebrek aan draagvlak onder
de omwonenden. De zorgen van omwonenden heeft de

D66 is voor duurzame energie met draagvlak, inclusief windenergie. Het liefst binnen de gemeentegrenzen, maar D66 is
tegen een windmolenpark op Iage Weide. Dat heeft te veel
invloed op het woongenot van mensen uit Zuilen en Leidsche
Rijn. Wat D66 betreft blijven we daarom zoeken naar alternatieve locaties, binnen en buiten de gemeentegrenzen, want
energieschaarste en CO2-uitstoot zijn mondiale problemen.
Een D66-werkgroep van wetenschappers en specialisten uit
het hele land werkt aan een vervangend plan met zonne-energie. Met de nieuwste technieken kan tegenwoordig tot een
vergelijkbaar rendement gekomen worden tegen een acceptabele prijs. Een zonneweide zorgt bovendien niet voor overlast

Utrecht moet zelf zijn verantwoordehjkheid nemen, allereerst
door op grote schaal huizen te isoleren. Maar Groenlinks wil
meer: meer groene daken, meer zonnepanelen en ja, ook een
windmolenpark binnen de gemeentegrenzen. Uiteraard 4ullen
we de zorgen van omwonenden wegnemen. Maar als we echt
de omslag willen maken naar duurzame energie, hebben we
windenergie keihard nodig. Iuist omdat het om mensen gaat.
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DeWD

Ik ben voor een windmolenpark in Utrecht. Veruit de meeste
energie die we gebruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen. Deze bronnen hebben schadelijke gevolgen voor het
milieu en zullen op den duur uitgeput raken. Omdat steden
grootverbruikers van energie zijn, moeten ze ookvooruitlopen
om hun energiebronnen om te zetten naar duurzame bronnen. Daarom stimuleert de ChristenUnie het winnen van
energie uit zon, wind en water. Een windmolenpark bij de stad
past daarbij, maar dient aan verschillende wettelijke voorwaarden te voldoen. Denk hierbij aan voorwaarden over het
maximaal toegestane geluidsniveau en aan eisen over leefbaarheid en schaduwwerking.

Student & Starter vindt een duurzame stroomvoorziening van
groot belang voor Utrecht. Wij kijken daarbij wel goed naar de
meest effrciënte oplossingen. Dat hoeven niet per sé windmolens te zijn. Een windmolen kan je vaak beter aan de kust
bouwen. Door de hogere windsnelheden leveren ze daar een
veel hoger rendement op. In de meeste Utrechtse gevallen
blijkt daarom dat zonnepanelen een betere optie zijn. Mochten er toch geschikte locaties binnen de gemeente Utrecht zijn
dan vindt Student & Starter het een prima plan.

Kees

is tegen het plan omwindmolens op l,ageWeide te
plaatsen. Dat plan is economisch onrendabel omdat het zelfs

met subsidies nauwelijks kan rondkomen. Windmolens zorgen in de stad voor overlast en waardedaling van huizen en
bedrijfspanden. Het effect op het klimaat is nihil.
DeWD is voor duurzame energieopwekking, maarnietmidden in de stad, waar het bovendien ook nog eens minder
waait. Duurzame energie moet je dáiír opwekken waar dat het
beste kan. Stroom is gewoon stroom en komt uit het stopconi tact. Ofhet nu is opgewekt in een waterkrachtcentrale in
I Scandinavië, een kemcentrale in Franlrijk of een windpark in
i Duitsland.
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\ftij Utrecht ziet diverse redenen om tegen een windmolenpark in Utrecht, te z$n. 1) Realiseren van windenergie is
met 5 tot 7 eurocent per k\{h veel duurder dan fossiele energie
met 3 tot 4 eurocent per k\fh. 2) Iaarlijks sterven 20.000 vogels
als gevolg van windmolens en zijn bovendien landschapvervuilend. 3) Geluidoverlastbinnen 250-300 meter, hetgeen
onwenselijk is. 4) Waardedaling tot 50.000 euro voor omliggende woningen. 5) Wndmolens produceren alleen stroom bij
wind, dus draaien feitelijk op subsidies. 6) Grootschalige aanleg',an zonnepanelen is veel goedkoper, verlaagt de
energieprijs voor bewoners, verhoogt dan ook de koopkracht.

De Ouderen Partij Utrecht is voor eenwindmolenpark in Urecht,
zolanghetaan de randvan de stad is en de burgers ergeenlastvan

Windparken horen niet bij de stad of dicht bij bewoonde
gebieden. Op zee ofop/langs onbewoond gebied/kust geen
probleem.

Partij

hebben.Voorts is de partijvoor alle vormenvan duurzame/goene
energie. \tVij pleiten bijvoorbeeld ook voor meer zonnepanelen op,
vooral, platte daken. Op gemeentegebouwen in de eerste plaats en
met subsidie op zoveel mogelijk daken,A}sdegemeente dit vooraf
faciliteert kunnen de baten van de restenergie terug in de gemeentekas en is er sprake van een win-win situatie, zo hoeft het de
gemeente uiteindelijkniets te kosten. Ookvindenwij dat de
gemeente meer onderzoek moet doen naar de energie door waterkacht. Met zijn vele kanalen en rivieren in de omgeving is de stad
Utrechthier een ideale locatie voor.

Deze week aflevering 2 van de serie stellingen die Utrecht dichtbij de lijstrelkers van de deelnemende politieke partijen heeft voorgelegd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. De stelling van deze week luidt
'Ik ben voor de komst van een windmolenpark in Utrecht'
Voor deelname aan de verkiezingen in Utrecht hebben zich 18 partijen aangemeld. Op deze pagina een greep uit de reacties van
deze pfiijen. Op utrecht.dichtbij.nl vindt u het overzicht van de reacties van alle deebnemende partijen.
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De Partij voor de Dieren vindt duurzaamheid en groene energie heel belangrijk We willen dat de gemeente stopt met
investeren in fossiele brandstoffen, zoals kolen en gas. In
plaats daarvan stimuleert Utrecht de bouw van windmolenparken op industrieterreinen. Bij plaatsinghoudt de gemeente
rekening met vleermuizen en vogels en het voorkómen van
overlast voor omwonenden. Het besluit af te zien van windmolens op industrieterrein LageWeide wordt heroverwogen.
Een andere geschikte locatie voor windmolens is Polder Rijnenburg. Op naar een duurzamer Utrecht!
(Foto HannaKooij)

Lees op deze pagina en op de site wat de partijen vinden van deze stelling en reageervia orze website

utrecht.dichtbij.nl

Vortge week ís op deze pagirn per abuis Dirk Schouw als lijsmekker uan Oud.eren Partij Utrecht (OPID genoemd. De lijsttrekker uan
OPII is echter Okke Snieders. Dick Schouw is lijsttreklcer uan OPAutrecht (Oud.eten PolitiekActief) .
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