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Reactie juni 2021
Woordvoerder kan zich niet
voorstellen dat hoge windmolens
binnen 800 meter van huizen in
stedelijk gebied bespreekbaar worden.
Dus ook niet voor Lage Weide. Dient
motie in met VVD om Lage Weide als
zoeklocatie te schrappen uit de RSU en
RES (ambtelijke documenten). Motie
haalt geen meerderheid, mede omdat
college onduidelijk blijft of Lage Weide
daar wel of niet in staat.
CDA is in juni niet of nauwelijks
bereikbaar om windmolens op Lage
Weide te bespreken. CDA rijdt wel
mee met de fietstocht eind augustus
om raadsleden te laten zien hoe dicht
de voorgestelde strook langs het spoor
bij de huizen ligt.
Lage Weide is geen plek voor 240
meter hoge windmolens. Te dicht bij
woonhuizen/bebouwing, zoals dat
geldt voor veel meer plaatsen binnen
de stadsgrenzen. Voor VVD is er niets
veranderd aan het besluit uit 2014
over Lage Weide, integendeel. Nog
hogere windmolens en dichterbij
horen niet in RES en RSU.
Woordvoerder dient met PvdA motie
in om Lage Weide expliciet te
schrappen. Die haalt geen
meerderheid omdat college

Reactie november 2021
Nieuwe woordvoerder stemt voor de
ingediende motie op 11 november van
CDA, Student&Starter en coalitiepartijen
D66, GL en CU om toch weer onderzoek
te doen én op heel op Lage Weide. Ze
steunt ‘voorzichtig onderzoek met
burgers naar hoe windmolen eventueel
op Lage Weide kunnen passen.’

Feb 2022 (bron BvRR en verkiezingprogr)
Windmolens zijn van groot belang in onze strijd
om energie te verduurzamen en onze
klimaatdoelstellingen te halen.

Ondanks duidelijke feedback tijdens de
fietstocht dient woordvoerder CDA op 11
november ‘21 met Student&Starter en
coalitiepartijen GL, D66 en CU een motie
in om weer heel Lage Weide te
onderzoeken. Die wordt aangenomen.

Het CDA vindt het onverstandig om windturbines
te plaatsen in een dichtbevolkt gebied als
Utrecht Als windturbines al aan de orde zouden
zijn in Utrecht, ligt het wt het CDA betreft meer
voor de hand om een industrieterrein als Lage
Weide te overwegen (minder overlast), maar dan
wel na gedegen onderzoek en goede participatie.
Zijn en blijven tegen windmolens in de gemeente
Utrecht omdat de negatieve effecten te groot
zijn voor Utrechters en inwoners van
buurgemeenten. Willen geen windmolens in
Rijnenburg, Lage Weide en Haarzuilens

Standpunt uit juni is onveranderd. VVD
verbaast zich over de draai van de PvdA.
Dat de coalitie door wil met onduidelijke
ambtelijke stukken zoals de RSU en de
RES maakt duidelijk dat ze een spel
wensen te spelen met burgers; met het
benoemen en eventueel weer wisselen
van locaties voor hoge windmolens. Daar
moeten burgers stelling tegen nemen.

D66
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onduidelijk blijft of Lage Weide
wel/niet in RSU, RES staat.
D66 wil zowel windmolens als
zonnepanelen voor de regionale
energie opgave (RES) D66 zegt dat het
om globale technische verkenningen
gaat. Lage Weide “wordt moeilijk
omdat het zoekgebied 400-450 m van
woonwijken in Zuilen ligt.”. Voor het
plan op Rijnenburg heeft D66 namelijk
800-850 meter een acceptabele
afstand genoemd. Anderzijds schermt
woordvoerder met wettelijke norm,
die staat windmolens op korte afstand
toe.
GL is de aanjager van windmolens, ook
op Lage Weide. Lage Weide lijkt de
woordvoeder een onlogische locatie:
“Wind is daar niet aan de orde.” Maar
de wethouder heeft LW wel in de RSU

Woordvoerder dient met coalitiepartijen
GL en CU en CDA en Student&Starter op
11 november ‘21 een motie in om weer
heel Lage Weide te onderzoeken. Die
wordt aangenomen.

Woordvoerder dient met coalitiepartijen
D66 en CU en CDA en Student&Starter op
11 november ‘21 (let op symboliek van de
datum) een motie in om weer heel Lage
Weide te onderzoeken. Die wordt
aangenomen.
Vindt hoge windmolens in de stad een Standpunt onveranderd. Windmolens zijn
absurd plan. Toen Lage Weide in 2014 een kwestie voor de hele stad, omdat
afviel kozen alle fracties/partijen voor
meer zoekgebieden discutabel zijn.
Rijnenburg. “Als dat niet of gedeeltelijk Adviseert dat bewoners strak tegen
doorgaat, veranderen ze ms weer van
blijven stemmen.
gedachten.”
Fractievoorzitter vindt hoge
Dient met coalitiepartijen D66 en CU en
windmolens in de stad niet zo’n
CDA en CDA op 11 november ‘21 een
probleem.
motie in om weer heel Lage Weide te
onderzoeken. Die wordt aangenomen.

Willen meer klimaatactie. Spreken zich uit tot
snelle en grootschalige en duurzame
energieopwekking in Rijnenburg.
Geen specifieke info over LW, maar dat laat zich
raden.

Voor windmolens op Lage Weide

In het algemeen is de gemeente Utrecht te
dichtbevolkt om windmolens te kunnen plaatsen
onder verregaande overlast.

Is voor windmolens

PvdD

SP

PvdD is voor windenergie, tenzij mens
en dier in gedrang komen. Hij weet
van de ecologische hoofdstructuur
(Natura gebieden). De plas op LW is
habitat voor vliegend en kruipende
soorten.
SP was onbereikbaar

ChristenUnie CU heeft uitgesproken voorkeur voor
windmolens. Valt moeilijk mee te
praten over alternatief zon.

DENK

Denk was moeilijk bereikbaar

PVV

PVV is tegen windmolens, ook op Lage
Weide. Benadrukt overlast voor
omwonenden. Dat is de voornaamste
reden waarom het plan in 2014 werd
weggestemd.

Piratenparij
Utrecht

?

Wil klimaatneutraal worden. Is voor ambitieus
energielandschap in de polders van Rijenburg en
Reijerscop. Geen info specifiek over LW, maar
dat laat zich raden.

SP stemt tegen de motie. Wat vinden ze
nu?
Dient met coalitiepartijen D66 en GL en
CDA en CDA op 11 november ‘21 (let op
symboliek van de datum) een motie in
om weer heel Lage Weide te
onderzoeken. Die wordt aangenomen.
Denk stemt tegen de motie. Wat vinden
ze nu? ntb

Niets over windmolens in verkiezingsprogramma

PVV stem tegen de motie. Standpunt
onveranderd.

Voor windmolens

Tegen windmolens in Rijnenburg. Geen info over
standpunt LW. Geen duidelijk standpunt over
windmolens in het algemeen. Ziet zichzelf als
klimaatrealistisch (geen drammer, geen
ontkenner, ziet noodzaak in)
Windmolens zijn niet duurzaam. De wieken zijn
niet recyclebaar en vormen een groot
afvalbrobleem. Per windmolen blijft er ook nog
eens 1400 kubieke meter beton in de bodem
achter nadat hij is afgeschreven . Daarnaast
zorgen de molens voor landschapsvernietiging
en dode vogels, vleermuizen en insecten. Hun
geluidsoverlast en slagschaduw, alles leidt tot
gezondheidsschade, klachten en
woningwaardedaling bij omwonenden. Daarom
willen wij geen windmolens!
Grote windturbines zijn niet wenselijk. In plaats
daarvan micro windturbines door de hele stad.
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Grote windturbines passen niet in een
woongebied. Er is een negatieven impact van
turbines op welzijn van bewoners en dieren
(geluidsoverlast en samenhangende
gezondheidsklachten) Daarbij zijn de positieve
effecten van turbines op het milieu (nog) niet
overtuigend aangetoond. Daarom is BVN kritisch
op het bouwen van windturbines, zeker in
woongebieden.
Utrecht wil terecht bijdragen aan een beter
klimaat; oa door te investeren in
klimaatvriendelijke en duurzame energie. Dat
kan uitstekend met bijv zonnepanelen, maar dat
kan niet met windmolens. Windmolens hebben
namelijk enkele belangrijke nadelen als ze
worden gebouwd dichtbij woningen. Zo is er het
risico op schadelijke gevolgen voor de
gezondheid van omwonenden.
Gelooft niet in opwarming van de aarde.
Wil windmolens (in Rijnenburg) niet bij voorbaat
uitsluiten, maar dit moet geen ontoelaatbare
overlast veroorzaken. Eerst moet nu eenduidig
worden vastgesteld wat een acceptabele geluidsen afstandsnorm zouden zijn. Daarnaast moet
samen met de omgeving bepaald worden welke
afstand gehanteerd wordt.
Wil fossielvrij worden. Wanneer de
klimaatdoelstelling van de gemeente niet alleen
door zonne-energie kunnen worden behaald,
wordt het aangevuld met windenergie. Hierbij
wordt extra goed rekening gehouden met de

mogelijke belasting van windmolens op mens en
natuur. Stimuleert zoveel mogelijk inspraak en
initiatieven van omwonenden.

