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Ook builen Ulrecht laait verzel regríí trtlindmïlen$ opt
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Ook

buiten de stad Utrecht kunnen actiegroepen die tegen de plaatsing
van windturbines zijn, weer aan de
slag. De provincie Utrecht laat toch
de mogelijkheid open voor de komst

van r4indmolens bij

De provincie
houdt de mogelijkheid voor
windmolens op
diverse locaties open.

Woerden,
Baambrugge en Breukelen.
Jarenlang leidde'zijn' actiegroep

'Geen windmolens bij woonwijken'
een sluimerend bestaan.

Maar Harmelenaar Jan Bakker
gaat naar eigen zeggen'weer aan
het werk.' ,,Ik ga de vereniging wak-

ker schudden, want dit is te gek."
Bakker doelt op de uitspraak van

provinciale staten om Woerden,

Baambrugge en Breukelen niet van

de kaart te halen van mogelijke

windenergieplekken in de provincie.
Utrecht staat tegenover de rijks-

overheid garant voor een bepaald
aandeel windenergie. Mocht dat bij
Vianen, Utrecht-West, Lage Weide
(waartegen in de stad Utrecht veel
verzet bestaat) en Houten niet luhken, dan heeft de provincie Woerden, Abcoude en Breukelen achter
de hand.

Jan Bakker vindt het onbegrijpe-

lijk.,,Waanzinnige toestanden. Dat
noemen ze consistent beleidj' zegt
hij schamper. ,,De voorziene plek
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Ook onderzoek

zonnepanelen
In het onderzoek naar het plan
voor windmolens op bedrijven_
terrein Lage Weide komt ook
een vergelijking met zonnepanelen. Dat schrijft het college
van b en w aan de gemeenteraad. Ruim 400 burgers, organi_
saties en bedrijven hebben de
afgelopen weken gereageerd op
de plmnen van de gemeente en

Energie-U. Dat leidt tot meerdere aanpassingen in het onderzoe\ waaronder naar de mogelijke aantasting van het dorpigezicht van Oud-Zuilen en effecten van laagfrequent geluid.

aan de A12 tussen Woerden en Nieuwerbrug is in 2008 nota bene door
minister Cramer van VROM van de
kaart geveegd. En nu besluit een andere bestuurslaag die er, hup, weer
in te zetten. Ik kan de overheid niet

meer volgen."

OokMarten Kronemanvan de BerMoners Belangenvereniging Waar-

der schrikt zich een hoedje. ,,Een
onzalige gedachte. Niemand is tegen
groene energie,. maar het moet wel

zinvolle energie zijn. Windenergie
op land is achterhaald."

