
Protesten tegen plannen windmolens Lage Weide

REGIO - Het voorstel voor zes windmolens op Lage Weide stuit direct al op felle protesten. 

Het idee lag er al langer en veel aanliggende wijken zijn bang voor overlast of waardedaling 
van hun woningen. De stad wil nu zes turbines van 150 meter hoog aan weerskanten van de 

Plutioniumweg op het bedrijventerrein tussen Utrecht en Maarssen. Eind dit jaar buigt de 
gemeenteraad zich over de kwestie. De Utrechtse wethouder De Rijk verwacht dat haar plan 

met applaus zal worden ontvangen. Bij groen licht draaien de molens begin 2015 als manier 
om duurzaam energie op te weken voor duizenden huishoudens.

Dovemansoren

Vanuit buurgemeente Stichtse Vecht komen grote bezwaren, vooral uit Bloemstede, 
Boomstede en Op Buuren. Ook de gemeenteraad ziet de windmolens niet zitten. ‘'Voor de 

VVD Stichtse Vecht is het onbegrijpelijk dat het college van B&W in Utrecht dinsdag het 
besluit heeft genomen om het plan voor zes windmolens op Lage Weide te bouwen door te 

zetten. Er is geen draagvlak onder de inwoners, de Industrievereniging en de Vereniging van 

Eigenaren van Lage Weide zijn enige tijd geleden al uit de klankbordgroep gestapt en toch wil 
Utrecht dit omstreden plan realiseren. Dan hebben we het nog niet eens over het afwijzende 

rapport van de klankbordgroep en alle negatieve effecten die een windpark heeft voor onze 
inwoners in Oud Zuilen, Op Buuren en een aantal wijken in Maarssenbroek. Wij vinden het 

echt onbegrijpelijk’, aldus VVD-fractievoorzitter De Kruif. ‘Op initiatief van de VVD heeft de 
gemeenteraad van Stichtse Vecht een motie aangenomen waarin duidelijk uitgesproken is 

tegen de komst van dit windpark te zijn. Blijkbaar is dit tegen Utrechtse dovenmansoren 
geweest. Wij zullen er bij ons College op aandringen een zeer pittige zienswijze in te dienen 

bij het college van Utrecht bestaande uit PvdA, GroenLinks en D66. Echt een kwalijke zaak. 
Wij zijn voorstander van duurzame energie maar niet waar dit schade en overlast veroorzaakt 

voor onze inwoners, er zijn genoeg andere oplossingen'. Volg de discussie en de plannen deze 
week op www.varnieuwsblad.nl en op twitter.

pagina 1 van 1VAR Nieuwsblad

13-6-2013http://lasvegas.bazoon.nl/CWNG_VAR/front/print.asp?paginaID=15786&type=30


