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Onderzoek windmolens op Lage Weide:
gemeente Utrecht vraagt uw mening
De gemeente Utrecht gaat de mogelijkheden voor
de bouw van windmolens op bedrijventerrein Lage
Weide verder onderzoeken. De gemeenteraad
beslist vervolgens in september 2013 óf, waar en
onder welke voorwaarden windenergie op Lage
Weide kan. U kunt van 1 november tot 12 december
2012 inspreken op de twee onderzoeken die de
gemeente gaat laten doen. In dit wijkbericht staat
korte uitleg over de inhoud van deze onderzoeken.
Voor de inspraak organiseert de gemeente Utrecht
in november vier inloopbijeenkomsten. Ook hierover
leest u meer in dit wijkbericht. In een ruim gebied
rondom Lage Weide is dit wijkbericht verspreid.
Ook in de gemeente Stichtse Vecht.
Onderzoeken

www.utrecht.nl

Windmolens kunnen een bijdrage leveren aan een
klimaatneutrale stad in 2030. Duurzame energie opwekken
vermindert bovendien de afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen en buitenlandse energieleveranciers. Om de
effecten van windmolens op de omgeving in beeld te brengen,
gaat de gemeente verschillende onderzoeken laten doen.
Denk hierbij aan effecten op geluid, slagschaduw, veiligheid
en natuur. Daarnaast zijn er financiële en landschappelijke
effecten. De komende maanden laat de gemeente een
Milieueffectrapportage (MER) en een Maatschappelijke
Kosten-Batenanalyse (MKBA) opstellen. De laatste op verzoek
van omwonenden en de gemeenteraad. Met behulp van een
nulmeting van het geluid brengt de gemeente daarnaast in
kaart wat het huidige achtergrondgeluid is. Ook een advies over
windmolens en gezondheid maakt deel uit van de onderzoeken.
Uitgangspunt in de planvorming is dat er zo min mogelijk
hinder is voor de omgeving.

Hoe kan ik mijn mening geven?
U kunt van 1 november tot 12 december 2012 inspreken op
de Notitie van reikwijdte en detailniveau voor de MER en de
startnotitie MKBA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor
de MER gaat over de wijze waarop milieu- en landschappelijke
effecten worden onderzocht. De startnotitie van de MKBA
beschrijft de methode voor het bepalen van economische
en financiële effecten van het initiatief. Inspreken is formeel
uw mening geven over besluiten die het college van B en W
neemt. De gemeente kan uw inbreng dan meenemen. U kunt
de documenten digitaal op www.utrecht.nl/windenergie lezen.
Ook op papier kunt u de documenten inzien: alle adressen
waar u kunt inzien, staan achterop dit wijkbericht.
U kunt op een aantal manieren inspreken.
1.	Met het inspraakformulier op de website
www.utrecht.nl/windenergie
2.	Per brief. Die stuurt u naar: Gemeente Utrecht, afdeling
Milieu & Mobiliteit, Antwoordnummer 2276, 3500 VP
Utrecht. Een postzegel is niet nodig.
3.	Tijdens één van de inloopbijeenkomsten.
Zie voor data en locatie verderop in dit wijkbericht.

Waar gaan de inloopbijeenkomsten over?
De gemeente organiseert op vier plekken in de wijken rondom
Lage Weide een inloopbijeenkomst. De bijeenkomsten zijn
allemaal gelijk van opzet. U hoeft maar naar één bijeenkomst
te komen als u meer wilt weten. Tijdens de bijeenkomst
informeert de gemeente u over de MER en MKBA,
de verschillende opstellingen van de windmolens die
worden onderzocht én de bijbehorende onderzoeksvragen.
Ook kunt u informatie krijgen over het plantraject,
de geluidmeting en de besluitvorming.
Van belangstellenden ontvangen we graag reacties op de
onderzoeksvragen in de Notitie voor reikwijdte en detailniveau
voor de MER en de startnotitie MKBA.

Dit wijkbericht is in een ruim gebied rondom Lage Weide verspreid. Achterop dit wijkbericht staan de straten en wijken genoemd.

Kaart zoeklocaties windmolenplan Lage Weide

Contact
Inloopbijeenkomsten
Alle bijeenkomsten zijn hetzelfde van opzet. U bent
hierbij uitgenodigd om naar de locatie te komen
die voor u het meest dichtbij is. Tussen 19.30 en
22.00 uur – wanneer het u het beste uitkomt kunt
u terecht voor informatie.
Schepenbuurt en west: Zalencentrum Majella,
Vleutenseweg 494, donderdag 15 november
Zuilen: Vorstelijk Complex, Prinses Beatrixlaan 2a,
maandag 19 november
Leidsche Rijn: Kindercluster Voorn,
Akkrumerraklaan 131, woensdag 21 november

Wilt u meer weten over de onderzoeken die de gemeente gaat
doen of heeft u vragen over de inspraakprocedure, dan kunt u
contact opnemen met de gemeente Utrecht. Stuur een mail naar
milieu@utrecht.nl of bel 030 – 286 00 00.

Adressen terinzagelegging
• Informatiecentrum Utrecht,
Vinkenburgstraat 26 (ingang Neude);
• Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61;
• Wijkbureau West, Groeneweg 54a (tot 1 december,
daarna verhuist het wijkbureau naar Rachmaninoffplantsoen 61);
• wijkbureau Noordwest, Amsterdamsestraatweg 283;
• Wijkbureau Leidsche Rijn, Dorpsplein 1, Vleuten;
• Gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, Maarssen.

Maarssenbroek: Kerkcentrum de Ark,
Duivenkamp 844, woensdag 28 november

Mogelijke locaties voor windmolens
De initiatiefnemer van het windmolenplan, Energie-U,
heeft dertien locaties op het bedrijventerrein Lage Weide
gevonden, waarvan de eigenaren bereid zijn medewerking te
verlenen. Vier locaties zijn op gemeentegrond. Zie voor alle
mogelijke locaties de kaart. Met deze locaties onderzoekt
de gemeente varianten met verschillende aantallen en
typen windturbines. Dan pas beslist de gemeenteraad over
windmolens op Lage Weide.

Kijk op de achterzijde voor achtergrondinformatie.

Achtergrondinformatie
Welke stappen worden er gezet?
Korte geschiedenis
De gemeente Utrecht heeft in 2009 een
haalbaarheidsonderzoek naar windenergie laten uitvoeren.
Lage Weide bleek hiervoor – naast Rijnenburg – het
meest kansrijk. De gemeente wil windenergie niet zelf
op wekken, maar mogelijk maken dat anderen dit doen.
In oktober vorig jaar heeft u een wijkbericht ontvangen
over het besluit van het college van B en W om het plan
van coöperatieve vereniging Energie-U te ondersteunen.
Het plan van Energie-U kwam als beste uit de bus. Het is
een initiatief van Utrechters zelf en maakt mogelijke dat
mensen uit Utrecht en omgeving mede-eigenaar van het
windpark kunnen worden.
Energie-U diende in juli 2011 een plan in, met een variant
van 8 windmolens en een variant van 14 windmolens.
Afgelopen jaar heeft Energie-U verder overleg met
de bedrijven gevoerd op wiens grond de windmolens
mogelijk kunnen komen. Er zijn uiteindelijk 13 mogelijke
locaties beschikbaar. Het college van B en W heeft nu
– oktober 2012 – het besluit genomen dit plan
verder te gaan onderzoeken.

Energie-U
Energie-U is de initiatiefnemer van het windmolenplan.
Energie-U is een coöperatieve vereniging die zich inzet voor
minder energiegebruik en meer duurzame energie in Utrecht
en omgeving. Het initiatief voor het windpark is vanuit
Energie-U voortgekomen: uit de wens om het rendement op
grote energieprojecten lokaal te houden. Door de opzet van
Energie-U kan iedereen in Utrecht en omgeving deelnemen
aan het windpark. In oktober 2011 heeft het college besloten
mee te werken aan de verdere uitwerking van de plannen van
Energie-U. Meer informatie over de vereniging en over hoe u
zelf mee kunt doen is te vinden op www.energie-u.nl.

Klankbordgroep
In juni 2012 is de klankbordgroep Windenergie Lage Weide
opgericht. De klankbordgroep bestaat uit omwonenden en
ondernemers van Lage Weide en vertegenwoordigers van
belangenorganisaties. De klankbordgroep is onafhankelijk
en heeft een formele adviesrol. De klankbordgroep adviseert
het college van B en W over de onderzoeksvragen en de
voorkeursvariant en is betrokken bij de onderzoeken
(MER, MKBA en nulmeting geluid). Het college kan alleen
beargumenteerd afwijken van het advies. Onder leiding
van voorzitter Maarten Königs wordt de klankbordgroep de
komende maand aangevuld met bewoners uit buurten die
nu nog ontbreken.

In 2012
November Start nulmeting geluid.
November tot maart 2013 Inspraak en uitvoeren
onderzoeken: MER, MKBA en gezondheidsadvies.
In 2013
Januari De inspraakreacties worden verwerkt in
de opzet van de onderzoeken.
Januari tot maart De gemeente, Energie-U en
de Klankbordgroep bespreken de onderzoeken.
De Klankbordgroep brengt advies uit aan de gemeente
over de voorkeursvariant en bijbehorende maatregelen.
April Het college besluit over een voorkeursvariant en
legt deze vast in een ontwerpstructuurvisie. Ook de
randvoorwaarden waaronder windenergie mogelijk
is op Lage Weide worden vastgelegd.
Mei en juni Het college legt de ontwerpstructuurvisie
met de MER en MKBA formeel ter inzage.
Tijdens inspraakbijeenkomsten worden de keuzes
toegelicht. Belanghebbenden kunnen een formele
inspraakreactie
geven op de ontwerpstructuurvisie.
September 2013 De gemeenteraad beslist óf,
waar en onder welke voorwaarden windenergie
op Lage Weide kan.

Meer over windenergie op Lage Weide
Informatie van de gemeente kunt u lezen op
www.utrecht.nl/windenergie
Informatie van Energie-U kunt u lezen op www.energie-u.nl.

Verspreidingsgebied
Dit wijkbericht is in een ruim gebied rondom
Lage Weide verspreid. Huis aan huis op Lage Weide
en het gebied tussen Lage Weide en de Burg.
Norbruislaan, Pr. Bernhardlaan, Burg. Van Tuyllkade,
Sweder van Zuylenweg, Amsterdamsestraatweg,
St. Josephlaan, Cartesiusweg, Thomas A.
Kempisplantsoen, Vleutensevaart,
Oude Vleutenseweg, Vleutensebaan, Terwijdesingel,
Jazzsingel en Rijnkennemerlaan. In de gemeente
Stichtse Vecht de woonwijken Boom- en Bloemstede
en het gebied zuidelijk van de Sweserengseweg
inclusief Oud-Zuilen.

