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Geen windmolens tussen woonwijken! 

Een krappe meerderheid van het college van B en W stemde gistermiddag in met het 
voorstel om zes windmolens op Lage Weide te plaatsen en stuurde het plan naar de 
Utrechtse gemeenteraad, zo bleek tijdens een persbijeenkomst rond 17.00 uur. Kort 
daarna maakten de raadsfracties van D66 en de PvdA (coalitiepartijen) op hun 
website bekend tegen het plan te zijn. Voornamelijk vanwege een gebrek aan 
draagvlak onder de Utrechtse bevolking.  

De PvdA-fractie vindt dat “het college er onvoldoende in geslaagd is om de zorgen 
van omwonenden over hun gezondheid en geluidshinder weg te nemen.” De partij is 
wel van mening dat “de gemeente het proces goed is doorlopen.” D66 stelt 
onomwonden dat dit voorstel voor windenergie “niet deugdelijk is. Niet op deze 
manier. Er is niet goed naar de inwoners geluisterd.” 

Verwacht mag worden dat als het windmolenplan formeel in de raad in stemming 
wordt gebracht, een meerderheid van VVD, D66 en PvdA tegen zal stemmen. 
Daarmee is het plan van initiatiefnemer Energie U om zes windmolens op Lage Weide 
te exploiteren, de facto gesneuveld. 

Stemverhouding College: 4 voor, 3 tegen  

Terugkijkend ontvouwde zich gisterenmiddag en avond een wonderlijk politiek spel. 
Het college van B en W “wil door” juichte het persbericht van de gemeente om 
17.24 uur. Terwijl uit de stemverhouding blijkt dat de wethouders intern verdeeld 
zijn. Wethouders Hans Spigt (PvdA), Victor Everhardt (D66) en Jeroen Kreijkamp 
(D66) zijn vóór windenergie, maar kunnen zich niet achter het plan scharen. De 
andere collegeleden, wethouder Gilbert Isabella (PvdA), wethouder Mirjam de Rijk 
(GroenLinks) en de wijkwethouder voor onder meer Zuilen, Frits Lintmeijer 
(GroenLinks), zien de windmolens wel graag geplaatst worden. De vertrekkende 
burgemeester, Aleid Wolfsen (PvdA), stond boven de partijen, maar was nodig om 
het plan naar de raad te loodsen. Raadslid Van Schie (VVD) zei later dat hij “zoiets 
nooit eerder had meegemaakt.” 

Raad: meerderheid zeer waarschijnl i jk tegen 

Een paar uur later werd uit online-berichten van de fracties van D66 en PvdA 
duidelijk dat een raadsmeerderheid zich tegen het omstreden plan keert. Of gaat 
keren, want er volgt nog een raadsinformatieavond, een commissievergadering en 
dan een raadsdebat. Je kunt alleen gissen hoe de coalitiepartijen intern al tot dit deel 
van het besluit zijn gekomen. En dat vervolgens kenbaar wilden maken. Intussen 
komt raadslid Steven de Vries op de Groen Links-site ‘groene’ superlatieven te kort 
voor het ‘positieve collegebesluit.’ Hij roemt de zorgvuldigheid van de procedure. 
Geen woord over de maatschappelijke meerderheid die al tegen dit plan had 
gestemd. 



1110 inspraakreacties 

De gemeente heeft 1110 inspraakreacties op het plan ontvangen. 70% hiervan wijst 
de plannen af. Uit de verdeling van de insprekers binnen de gemeente is goed te zien 
dat direct omwonenden zeer betrokken zijn en hebben laten weten dat er geen 
draagvlak is voor dit plan.  

 

Commentaar Buren van Lage Weide  

Het is goed nieuws voor Utrecht, én voor de bewoners en ondernemers in andere 
plaatsen, dat deze gemeente zich waarschijnlijk moet neerleggen bij het standpunt 
van een grote groep geïnformeerde burgers. De Buren van Lage Weide, de wijkraden 
van Noordwest en Leidsche Rijn, twee ondernemersverenigingen, Milieugroep Zuilen, 
buurgemeente Stichtse Vecht en 70% van de insprekers(!) wijzen dit voorstel 
beargumenteerd af. De coalitiefracties D66 en PvdA lijken dit terdege te beseffen. 
 
Een belangrijk deel van de informatie rond het windmolenplan is met grote moeite 
naar boven gehaald en verzameld door burgers c.q. vrijwillige experts. Het bleek 
noodzakelijk om de zaken zoals die door de gemeente en initiatiefnemer werden 
voorgesteld, te nuanceren. Daaruit ontstond het inzicht dat men wenselijke en 
onwenselijke keuzes in duurzaamheid kan maken. Niet alleen zullen de zes turbines in 
windluw stedelijk Utrecht nauwelijks 1% bijdragen aan het terugdringen van de CO2, 
de fossiele elektriciteitscentrales blijven ook met deze turbines volop in bedrijf. Met 
windturbines bereiken we geen betere balans tussen people, planet en profit. De 
geluids- en andere vormen van hinder zal vooral de omwonenden en werknemers 
treffen. In gemeentelijke stukken wordt dit gevaar bezworen met theoretische 
normen en grenzen: “Strengere voorwaarden voor geluid en slagschaduw, strenge 
voorschriften in de vergunning, extra aandacht voor goede monitoring van de 
randvoorwaarden en adequaat handelen bij klachten, moeten de overlast tot een 
minimum beperken.” Het blijkt op veel plaatsen in Nederland een papieren 
werkelijkheid. In Houten staan de windturbines er pas, en toch zijn de omwonenden al 
naar de rechter gestapt om heldere afspraken met de gemeente en de 
initiatiefnemer af te dwingen. Dat is het begin. Dat is een waarschuwing voor 
Utrecht. 



 
Natuurlijk beseffen burgers dat je keuzes moeten maken om een klimaatdoelstelling 
te kunnen halen. Angstbeelden over de toestand van dat klimaat helpen dan weinig. 
Inefficiënte oplossingen evenmin. De vele stadse initiatieven in energiebesparing en -
opwekking maken duidelijk dat Utrechters er zelf concrete ideeën bij hebben. Hun 
enthousiasme en actiebereidheid laten zien dat politieke of subsidiesteun dan zelfs 
overbodig kan worden. Dergelijke alternatieven zijn nu onvoldoende neutraal en op 
vergelijkend schaalniveau onderzocht. In de nabije toekomst is daarin beslist een 
andere politieke en ambtelijke aanpak gewenst. 
 
Klassieke middenpartijen benadrukken in het debat: ook tegenstanders van dit plan 
zijn vóór duurzame energie. Door dit voorstel erdoor te drukken, verspil je mogelijk 
draagvlak voor duurzame energie in de toekomst. Of die zorg terecht is of niet, 
bewoners en ondernemers van Buren van Lage Weide zullen zich met 
maatschappelijke betrokkenheid blijven inzetten voor een duurzaam, realistisch en 
beter alternatief. Die oproep is breed en democratisch. En pleit er niet voor om nog 
iets via de achterdeur bij de provincie te gaan proberen!  
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