Geen windmolens
tussen woonwijken!
Informatiekrant augustus 2013

Buren van Lage Weide
Laat de gemeente weten wat u vindt van windmolens in uw wijk!

Spreek in!
Het plan van de gemeente om windmolens tussen Utrechtse wijken
te plaatsen komt in een spannende fase. Tot en met 13 september
kunt u via een inspraakreactie laten weten wat u van dit plan vindt.
Maak gebruik van deze mogelijkheid! Voor uw woning, uw wijk en
uw leefomgeving! Een uitgelezen kans om de gemeente te vertellen
wat u van dit plan vindt.
Op de website van de gemeente Utrecht
vindt u het inspraakformulier bij
www.utrecht.nl/windenergie. Op dit for
mulier geeft u in uw eigen woorden aan
hoe u tegen dit plan aankijkt. Hoe meer
bewoners dit aan de gemeente laten
weten, hoe duidelijker het de gemeente
wordt hoe omwonenden over wind
molens tussen woonwijken denken.

Vertel wat u ervan vindt
Wellicht hikt u wat aan tegen het in
strument ‘inspraak’. Bedenk dat ieder
bericht een uitstekend signaal richting de
gemeente is hoe u als omwonende te
gen dit plan aankijkt. Het hoeven geen
juridische of in gemeentelijk jargon
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gestelde verhalen te zijn. Vertel gewoon
wat u vindt. Hoe u dit plan beleeft. Wat
dit plan doet met uw leefomgeving.
Welke vragen u heeft en welke zekerhe
den u van de gemeente verlangt.

Argumenten
Op onze website www.burenvanlage
weide.nl en in deze informatiekrant
vindt u in het kort een aantal argumen
ten waarom er geen windmolens op
Lage Weide – naast onze huizen – mo
gen komen. Ieder mens is anders. Ieder
een heeft zijn eigen redenen en zorgen.
Stel de gemeente uw vragen, vraag om
garanties op te punten waarover u zich
zorgen maakt. Laat uw stem horen!

•
•
•
•
•

NEE:

geen draagvlak bij omwonenden en bedrijven
ernstige geluidshinder
waardeverlies van uw woning
risico’s op chronische gezondheidsproblemen
negatief rendement voor stad en milieu
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Wij kiezen voor een duurzame en gezonde leefomgeving! U ook?

www.burenvanlageweide.nl
Meld u aan!

Informatieavond 4 september: kom allemaal!
Informatieavond windmolens
Datum: woensdag 4 september 2013
Tijd:
inloop 19.30 uur
aanvang 20.00 uur
einde ± 21.30 uur
Locatie: C.O.V. Desto, Sportpark de Vryheit,
Componistenlaan 1, 3451 SX Vleuten
(Leidsche Rijn, zie kaartje op achterzijde)

Dit is de laatste informatie
avond vóór het sluiten van de
inspraaktermijn op 13 september
aanstaande. Een avond georga
niseerd voor en door omwonen
den. Voor iedereen uit Zuilen,
Terwijde, Maarssenbroek, Oud
Zuilen, Elinkwijk, Grauwaart,
Op Buuren, Lage Weide, etc.
Kom allemaal. Het gaat immers
over uw leefomgeving! Laat u
informeren en spreek u uit tegen
de komst van windmolens!

Wat kunt u verwachten?
• Omwonenden van bestaande
windmolenparken vertellen
over de hinder die zij onder
vinden.
• Experts praten u bij over
waardedaling van uw huis,
geluidsoverlast, slagschaduw
en gezondheidsrisico’s door
windmolens.
• Uiteraard is er ruimte voor
vragen en discussie met de
zaal, omwonenden en experts.
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“Plaats een Utrechts windmolenpark in de Noordzee”

Zo ziet de Musicalkade in Terwijde er straks uit als het plan doorgaat.

Wat speelt er?
Het college van Utrecht heeft
op 11 juni 2013 zijn voorkeur
uitgesproken voor de bouw
van zes windmolens (hoogte
150 meter) op Lage Weide. Het
bedrijf Energie-U voert dit plan
samen met de gemeente uit. Veel
bewoners uit de omliggende
wijken, verenigd in Buren van
Lage Weide, maken zich ern
stige zorgen over de gevolgen:
waardedaling van hun huizen,
geluidsoverlast, slagschaduw,
gezondheidsklachten, verstoring
van hun slaap en het negatieve
rendement voor stad en milieu.

De gemeente informeert haar
burgers te weinig en te laat over
dit ingrijpende plan. Bewoners
verkeren in grote onzekerheid
terwijl het bedrijf Energie-U
ondertussen verder gaat met de
voorbereidingen.
Buren van Lage Weide is een
platform van en voor omwonen
den. Samen met u kiezen we
voor duurzaamheid, leefbare
wijken en een gezonde omge
ving. En dus tegen windturbines
naast onze huizen.

Doel wordt niet gehaald

Dit najaar zal de Utrechtse
gemeenteraad beslissen of de
windturbines op Lage Weide
er komen of niet. Ook al is het
college van burgemeester en
wethouders vóór, het uiteinde
lijke besluit is op dit moment
nog niet genomen. Het heeft dus
wel degelijk zin om in actie te
komen en de gemeente te vertel
len wat u van dit plan vindt.

De gemeente Utrecht heeft als
doel meer in de eigen duurzame
energiebehoefte te voorzien. Uit
onderzoek is echter al aange
toond dat windmolens nauwe
lijks zorgen voor verminderde
CO2-uitstoot. Daarnaast draaien
de molens vooral op subsidie,
dus u betaalt via de belasting
mee aan dit plan.

Gemeenteraad moet nog
beslissen

Ruim een jaar geleden zag ik op de Amsterdamsestraatweg een poster hangen met de tekst: ‘Geen
windmolens tussen woonwijken’. Toen dacht ik:
Oh, Lage Weide, Dat is een eind bij ons vandaan,
daar zal ik geen last van hebben. Totdat ik de
foto’s zag.
Ik vind het plaatsen van zes windturbines van 150
meter hoog binnen de bebouwde kom op nog geen
750 meter van woningen niet normaal. Ten eerste
is er het geluid, van het zoeven van de wieken tot en met het laagfrequente
geluid dat overal doorheen dringt en mensen ziek kan maken. Ten tweede het
gezicht. Daarover valt natuurlijk te twisten; de een vindt het mooi, de ander
lelijk. Zelf vind ik een windturbinepark tussen woonwijken geen gezicht. En
als laatste krijgen we te maken met de waardedaling van onze woningen.
Mensen die op de top van de markt een woning hebben gekocht zitten echt
met de gebakken peren.
Daarbij komt dat het voor het milieu niet uitmaakt of die zes windturbines
hier of 200 kilometer verderop staan. Mijn idee is om ze bijvoorbeeld uit het
zicht in de Noordzee te plaatsen. Noem het park ‘de Utrecht’, trek een elektriciteitskabel naar onze stad en voilà: groene energie van en voor Utrecht.
Wat ik trouwens raar vind is dat ik zo’n beetje alle informatie moet krijgen
van Buren van Lage Weide. De gemeente Utrecht houdt alles ‘low profile’. Zo
was op de website informatie over de windmolens op Lage Weide pas na veel
doorklikken te vinden.
Om mensen attent te maken op deze plannen van Energie-U en de gemeente
Utrecht, zit ik sinds enige tijd zelf op Twitter: @JonErik73 en is er op Face
Book een pagina gemaakt: ‘Geen windturbines in Lage Weide Utrecht’. Ik
probeer beelden die ik op internet vind, te visualiseren en in hun context
te zetten, zodat mensen zien wat het betekent als er vlakbij hun woningen
windturbines komen. Hiernaast zie je een voorbeeld van wat ik gemaakt heb.
Deze plaatjes twitter ik en zet
ik op FaceBook. Met dit alles
probeer ik te bereiken dat
zoveel mogelijk mensen vóór
13 september hun zienswijze
bij de gemeente indienen,
zodat de windturbines niet
geplaatst zullen worden.
Jon-Erik Smelik,
Terwijde

Meer weten?

De locatie van de turbines volgens het plan van het Utrechtse college

Meer achtergrondinformatie over het plan vindt u op onze
website www.burenvanlageweide.nl. Of volg ons op twitter:
twitter.com/BurenLageWeide of op facebook. En praat mee
op de facebookpagina ‘geenwindturbinesoplageweide’, een
initiatief van bewoners van Terwijde.
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Geen windmolens tussen Utrechtse
woonwijken
Buren van Lage Weide kiest voor een duurzame toekomst
en geeft deze o.a. vorm door zonne-energie, woning
isolatie en stadsverwarming. Ja inderdaad: een duurzame
toekomst zonder extra overlast voor onze leefomgeving.
Geen draagvlak bij omwonenden en bedrijfsleven
Bewonersplatform Buren van
Lage Weide telt inmiddels meer
dan 2000 sympathisanten. Deze
omwonenden zeggen luid en
duidelijk NEE tegen dit plan.
De bedrijven op Lage Weide
verenigd in de Industrievereni
ging Lage Weide en de VVE Lage
Weide zeggen NEE. De mini
wijkraadpleging van de Wijk
raad Leidsche Rijn toont aan
dat 85% van de bewoners NEE
zegt. Direct omwonenden en het
bedrijfsleven zeggen NEE.
Ook de gemeente Stichtse Vecht
heeft zich uitgesproken tegen
deze windturbines, zo vlak bij
haar gemeentegrens. De gevol
gen treffen immers ook bewo
ners van Oud Zuilen, Op Buuren
en Maarssenbroek.

Ernstige geluidshinder
De geluidsoverlast zal niet alleen
de circa 500 ernstig-gehinderden
treffen, maar ook een veel grotere
groep gehinderden. Die laatste
groep wordt niet in de risicomar
ges van de Utrechtse onderzoeken
meegenomen. Dat accepteren wij
niet, vanwege de stapeling van
geluid in wijken rondom het in
dustriegebied en de locatie van de
molens (waaronder twee zeer na
bij Terwijde en twee nabij Zuilen).
Daarbij komt dat de geluidsef
fecten op de gevel en binnenshuis
niet werkelijk gemeten, maar
geschat zijn. En vergeet niet dat
er modelmatig wordt gerekend
met gemiddelden. Het gevolg is
dat nachten met heel veel geluid
(hardere wind) gecompenseerd
mogen worden met zgn. ‘stille’
nachten. Zodat alleen gemiddeld
aan de norm wordt voldaan.

Waardeverlies van uw woning
De waardedaling van het vast
goed is aantoonbaar verkeerd in
geschat. Ook het CPB gaat uit van
ten minste 4 à 5% waardedaling
in Nederland en voor stedelijke
gebieden nog hoger. Wij eisen
van de gemeenteraad aanpassing
van de onderzoeken door onaf
hankelijke contra-expertise.

Risico’s op chronische
gezondheidsproblemen
Gezondheidseffecten zijn door
de GGD niet onderzocht, maar
becommentarieerd. Internati
onale gereviewde studies over
gezondheidseffecten en het
windturbinesyndroom laten sig
nificant wezenlijke klachten zien
als hoofdpijn, duizeligheid en
slaapstoornissen. Dit weegt voor
omwonenden zwaar. Onafhan
kelijke experts op het gebied van
gezondheid moeten deze studies
beoordelen en advies uitbrengen
aan de gemeente Utrecht. Als de
windturbines er staan, komt dat
inzicht te laat.

Negatief rendement voor
stad en milieu
Windturbines op Lage Weide
dragen niet of nauwelijks bij
aan reductie van CO2. Volgens
de gemeente is de bijdrage zo’n
1% van de benodigde energie in
Utrecht. Omdat het de ene keer
wel waait en de andere niet, moet
deze fluctuatie worden opgevan
gen door kolen- of gascentrales.
Dit opstoken en afremmen van
centrales geeft een extra C02uitstoot, zodat de plaatsing van
windturbines op Lage Weide
zelfs kan leiden tot meer CO2.
Het rendement van dit plan is
negatief; er is geen substantiële

Woont u in Op Buuren, dan is dit straks uw uitzicht.
bijdrage aan CO2-reductie en
de klimaatdoelstelling van de
gemeente. De combinatie van
zonnepanelen, woningisolatie
en uitbreiding stadsverwarming
vormt een serieus en efficiënt
alternatief voor windenergie.
Zonder de overlast die windtur
bines brengen.

Nog veel meer
Er zijn nog veel meer redenen
om NEE te zeggen tegen wind
molens tussen woonwijken.
Denk eens aan de sterfte onder
vogels en vleermuizen, het
ongekende effect op de flora en
fauna, aan de financiële risico’s

die de stad Utrecht neemt,
aan de visuele impact, aan de
gevolgen van blootstelling aan
laagfrequent geluid. Tel daarbij
op dat de gemeente geen serieus
onderzoek heeft gedaan naar al
ternatieve locaties. Stel je vragen
bij het democratisch gehalte van
dit besluitvormingsproces. Lees
waarom het Centraal Planbureau
windmolens op land afraadt. Be
denk dat er geen monitoring- en
beheersysteem is, zodat burgers
nergens met hun overlastklach
ten terecht kunnen.
Op onze website www.burenvan
lageweide.nl/inspreken staat een
aantal redenen opgesomd.

“We hadden het veel steviger moeten aanpakken”
Vanuit mijn tuin heb ik zicht op twee windmolens,
die beide op 350 meter van mijn woning staan. Deze
molens bezorgen mij en mijn gezin sinds hun komst
eind 2010 de meeste dagen en vele nachten per jaar
veel geluidsoverlast, zowel binnen- als buitenshuis.
Het is een repeterend laagfrequent geluid, wat maar
niet stopt en waar je niet van weg kunt. Het heeft ons
leefgenot drastisch aangetast. In je woning en in je
tuin moet je je kunnen ontspannen. Je moet je er veilig
voelen. Op dit moment lukt dat niet meer. Voordat de molens er waren, hebben
wij als bewoners wel tegengas gegeven, maar eigenlijk konden we niet goed
inschatten hoe groot de hinder zou zijn en hoe hoog 124 meter is. Hadden we
toen geweten wat voor impact zoiets heeft, dan hadden we ons protest veel groter en steviger aangepakt. Ik wens de omwonenden van Lage Weide veel succes
met hun acties. Geef het niet op. Als ze er eenmaal staan, is het te laat.
Cynthia Appel, Stad van de Zon, Heerhugowaard
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Informatieavond 4 september
Over windmolens, geluidsoverlast,
gezondheidseffecten, woningwaarde en inspreken
Laat uw stem horen
en kom op woensdag
4 september 2013 naar DESTO,
Componistenlaan 1, Vleuten.

Laatste informatieavond
voor en door bewoners
vóór sluiten inspraakterm
ijn

Inloop: vanaf 19.30 uur
Start programma: 20.00 uur
Einde: ± 21.30 uur

www.burenvanlageweide.nl

Route naar Desto vanuit Zuilen

grafisch ontwerp en lay-out: Ipenburg grafisch ontwerp, Utrecht

Voor iedereen uit Zuilen, Terwijde,
Maarssenbroek, Oud Zuilen, Elinkwijk,
Grauwaart, Op Buuren en Lage Weide.
Kom allemaal. Het gaat immers
over úw leefomgeving!

