Voorlopig geen windmolens in Utrecht
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Terwijl voorzitter Saskia Kluit van Energie-U teleurgesteld voortijdig de commissievergadering van de Utrechtse
gemeenteraad verlaat, blijft voorzitter Jan Sakko van Buren van Lage Weide tot het eind toe vooraan zitten. Druk
schrijvend en briefjes uitwisselend met verschillende gemeenteraadsleden. Inmiddels is dan allang duidelijk dat er
voorlopig geen windmolens komen in Utrecht.
Gisteravond werd het windmolenplan van Energie-U besproken in de commissie Stad en Ruimte van de Utrechtse
gemeenteraad. De vergadering duurde tot een uur 's nachts terwijl al vanaf het begin duidelijk was dat er geen
meerderheid is voor het windmolenplan. D66 en de Pvda hebben namelijk al eerder laten weten dat ze tegen zullen
stemmen omdat er volgens beide partijen onvoldoende draagvlak is voor windmolens op Lage Weide.
Opvallend was dat het CDA, dat zich tot dan toe altijd op de vlakte had gehouden, zich plotseling uitsprak voor
vier windmolens op Lage Weide. Al had dat weinig zin meer, aangezien duidelijk was dat een meerderheid in de
Utrechtse gemeenteraad tegen windmolens op Lage Weide is.

Tijdens het debat werd door verschillende partijen ook een aantal voorstellen gedaan om als gemeente toch nog de milieudoelstellingen te
halen, zoals meer energie besparen en meer zonnepanelen, maar die waren weinig concreet ingevuld. Ook werd er geopperd om de
windmolens dan maar op Rijnenburg te plaatsen. De grondeigenaren en ontwikkelaars hebben daar volgens wethouder Mirjam de Rijk echter
weinig trek in, maar ze beloofde het nog een keertje te proberen.
Onduidelijk bleef wat de opstelling van de provincie Utrecht zal zijn als de gemeente Utrecht niet zelf met een locatie komt voor
windmolens. Zal de provincie dan alsnog een locatie aanwijzen of gaat de provincie op zoek naar een locatie buiten de gemeentegrenzen van
Utrecht? Wethouder Mirjam de Rijk kon hierover gisteravond nog geen uitsluitsel geven. (deStadUtrecht.nl – Mario Gibbels)
Volg het nieuws over Utrecht via de tweets van deStadUtrecht.nl
Lees ook:
Provincie akkoord met schrappen windmolens Lage Weide
Provinicie Utrecht moet nog ruim 50 MW windenergie realiseren
Blog: geen draagvlak voor windmolens

Wekelijkse nieuwsbrief
Wekelijks verschijnt de nieuwsbrief van DeStadUtrecht.nl. Wilt u deze ook ontvangen?
Meld uzelf snel en eenvoudig aan.

