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herinnering

Leden PS en GS, bewoners, pers, geïnteresseerden
22 september 2014
Provinciehuis Utrecht, Foyer aan de Statenzaal
18.00 – 21.00 uur
Groepen bewoners uit Wijk bij Duurstede, Houten, Vianen, Woerden,
Harmelen, De Meern, Utrecht, Oud-Zuilen, Breukelen / Nieuwe Ter Aa

Bewonersinitiatief ‘Met Participatie Meer Energie’
OMWONENDEN PROVINCIE UTRECHT OVER WINDENERGIE EN DUURZAME ALTERNATIEVEN

De Provincie Utrecht heeft in 2013 de Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en een
Verordening 2013 (PRV) vastgesteld. De tweede ontwerp-herziening is ter inzage gelegd.
Wijzigingen betreffen onder meer beoogde zoeklocaties voor windturbines in onze provincie.
Het provinciebestuur wil een zoeklocatie toevoegen bij knooppunt Everdingen, in de
Autenasepolder langs de A2. Er is ruimte om locatie Lage Weide in de stad Utrecht uit de PRS
en de PRV te schrappen. Aanpassingen in de PRV betreffen onder meer artikelen rond de
experimenteerruimte duurzame energie. De Statenfracties besluiten in het najaar over de
herzieningen.
De provincie hecht belang aan draagvlak voor duurzame energie-initiatieven in de gemeenten.
Echter, veel omwonenden blijven verrast of ontevreden over de wijze waarop zij (niet) bij de
plannen voor windenenergie betrokken worden. 150 meter hoge turbines hebben onomkeerbare
gevolgen voor de leefomgeving. Daarbij is Utrecht erg dichtbevolkt en de openbare ruimte schaars,
ook die aan de randen van steden. In de praktijk blijken windturbines de balans tussen stad en
ommeland, wonen en natuur danig te verstoren. Hoe goed wordt dit vooraf onderzocht en weten
Statenleden waar ze de bewoners mee opzadelen? Wat kun je, nee, moet je goed regelen in een
gedragscode?
In veel plaatsen is er kritiek op het democratische gehalte en de transparantie van het politieke
proces rond plaatsing van turbines. Gemeenten maken goede sier. Initiatiefnemers hebben belang
bij het subsidiesysteem. Bewoners, die dat bekostigen met hun energierekening, delen dit belang
niet noodzakelijk. Ze delen wel in de lasten. Daarover breekt een communicatief gevecht uit, een
vreemde strijd om het gelijk in de ogen van een duurzaam begoocheld publiek. Hoe productief is
dat? Wie profiteert er van en wie betaalt de duurzame energierekening, ook in immateriële zin?
Waarom gaat ‘ONZE’ duurzame ambitie dominant over een door het rijk toegewezen windenergietarget van 65 MW, en niet over de meest effectieve invulling van de klimaatambitie in 2020? Voor
dat laatste is volop steun te vinden onder burgers en bedrijven. Tekenend is hoe bewoners niet of
nauwelijks zijn betrokken bij het Nationale Energieakkoord. Terwijl bewonersgroepen intussen
worden gezien als dé ambassadeurs om duurzame initiatieven lokaal breed op te pakken. Hoe kan
een overheid tegelijk faciliteren en frustreren?
En wat als de Provincie anders wil? Want er zijn mogelijkheden om (met andere provincies) targets
voor windenergie slimmer in te vullen. Het gaat dan over de status van alternatieven, zoals nieuwe
kleine turbines, zonnepanelen, warmtepompen, geothermie, biomassa, enzovoorts. En uiteraard
over energiebesparingen, die ten slotte de grootste impact hebben op onze klimaatambitie.
Bewoners willen hier meer politieke ruimte in krijgen. Wat kan de provincie burgers geven?
Omwonenden willen hierover met Gedeputeerde en Statenleden in gesprek. Zij lichten hun
zienswijze toe met lokale impressies en stellen vragen.
Daarvoor is het volgende voorlopige programma voor 22 september opgesteld:

TIJD

ONDERWERP

18.00

Inloop met koffie & thee

18.30

Welkom en inleiding

Jan Sakko*, vz Buren van Lage Weide Utrecht

18.45

Daar bij Vianen (1)

Gerrit van Dijk, Team Bescherm Autena

18.55

Daar bij Vianen (2)

Dick Kerhof, Natuur en Vogelwacht

19.05

Het redelijke Friese alternatief

Albert Koers, vz Nederlandse Vereniging
Omwonenden Windenergie (NLVOW)

19.20

De betere windturbine

De Archimedes, Rotterdam

19.35

Wind en participatie in Utrecht

o.a. Ruud Wienk, Buren van Lage Weide

19.50

Breukelen

Egbert Bouman, vz Don Quichot

20.00

Petitie van omwonenden (hoofdpunten)

Constant Berkhout, Oud-Zuilen

20.05

Aanbieden petitie aan de Provincie

Vertegenwoordigers groepen omwonenden

20.10

Reactie leden PS en GS op de petitie

20.20

Vervolgvragen aan PS en GS

21.00

Einde bijeenkomst

(*Jan Sakko zal de rol vervullen van gespreksleider)
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