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Windmolens, ze kunnen niet overal, 

In de vorige uitgave van 
Spanning gaf Ger Wouters, 
wethouder in Schijndel, 
uitleg over een actie tegen 
de bouw van een windmo
lenpark net over de ge
meentegrens. Deze keer 
een reactie waarin de 
Utrechtse Statenleden Ton 
Witteman en Annelies Jon
kers-Cornelisse het vraag
stuk windmolens ja of nee 
algemener belichten . • maar roep ntet meteen nee 

De tijd dat de SP alleen maar 
'nee' riep is voorbij. Wij moeten 
als serieuze politieke partij ook 
aangeven wat we wél willen. 
Dat doen we dan ook in ons lan
delijke actieprogramma. Over 
windenergie zeggen we daarin: 
'Om de C0

2
-uitstoot, en de 

daarmee gepaard gaande uit
stoot van andere schadelijke 
stoffen, te verminderen moet het 
gebruik van duurzame energie
bronnen, zoals zon en wind, 
zoveel mogelijk gestimuleerd 
worden. Er moeten veel meer 
windparken komen. Bij plaat
sing moet rekening worden ge
houden met de ruimtelijke in
passing in het landschap. De 
windmolens moeten vooral ge
plaatst worden langs al bestaan
de infrastructuur en op indus-
trieterreinen.' 

In de provincie Utrecht, waar 
wij namens de SP in de Provin
ciale Staten zitten, leidt de dis
cussie over de windturbines ook 
tot hoogoplopende emoties. En 
de eerlijkheid gebiedt ons te 
zeggen dat dit onderwerp ook 
binnen de SP-fractie soms tot 
pittige discussies leidt. Volgens 
het BLOW (Bestuursovereen
komst landelijke ontwikkeling 
windenergie) moet er in onze 
provincie voor 50 MW aan 
windenergie gaan worden opge
wekt. De Utrechtse Statenfrac
tie heeft destijds voor het 
BLOW gestemd en stelt zich, nu 
een en ander daadwerkelijk uit
gevoerd moet gaan worden, op 
het standpunt dat wij geen dis
cussie gaan voeren over het nut 

Dat je windmolens niet overal kunt plaatsen zonder dat 
het tot onaanvaardbare aantasting van de leefomgeving 
van mensen leidt, is duidelijk. Ondergetekenden zijn niet 
bekend met de situatie in Schijndel, maar het artikel in de 
vorige Spanning over de plannen voor windmolens aldaar, 
geeft ons de indruk dat er wel erg gemakkelijk met tegen
argumenten wordt omgesprongen. 

van windenergie. Wij gaan er
van uit dat onze partij op cen
traal niveau voldoende deskun
digheid in huis heeft om onder
bouwd dit soort afwegingen te 
maken. Wij volgen ons lande
lijk actieprogramma. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat elke 
voorgestelde locatie automa
tisch onze zegen heeft. Per lo
catie moet beoordeeld worden 
.of één of meer windturbines 
acceptabel zijn. 

Onze voorwaarde dat een wind
molenpark langs infrastructuur 
of industrieterrein gelegen moet 
zijn, staat daarbij bovenaan. Ge
luidsoverlast is een belangrijk 
punt en moet per locatie ook 
goed onderzocht worden. Onze 
Utrechtse fractievoorzitter heeft 
zich verdiept in het aangehaalde 
rapport van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Het blijkt te zijn uit
gevoerd door een paar studenten 
van de RUG in opdracht van een 
tegenstander van windenergie 
en is reeds door alle deskundi
gen van tafel geveegd. De ge
hanteerde onderzoeksmethoden 
zijn zo omstreden dat wij beslo
ten hebben het onderzoek als 
niet relevant ter zijde te schui
ven. 
Horizonvervuiling is een zeer 

subjectief gegeven. Alles watje 
ergens neerzet, zal door som
mige mensen als lelijk worden 
ervaren. Wij ondersteunen de 
keuze die in Utrecht gemaakt is 
voor bundeling van turbines in 
tegenstelling tot, zoals in Flevo
land, verspreid over de gehele 
provincie, losse molens. Hori
zonvervuiling is volgens ons 
maar in enkele bijzondere situa
ties een sterk argument. (Uitein
delijk vindt ook niemand een 
kerncentrale mooi om tegenaan 
te kijken.) 
Dankzij het draaien van de zon, 
is slagschaduw altijd tijdelijk. 
Daarnaast geldt de Algemene 
Maatregel van Bestuur dat de 
turbines worden stopgezet op 
het moment dat een woning of 
bedrijf gemiddeld meer dan 
17 dagen per jaar en langer dan 
20 minuten last heeft van slag
schaduw. 
Dat een windmolenpark soms 
tot waardevermindering van de 
huizen kan leiden is bekend. 
Gelukkig hebben we in Neder
land dan ook de regeling dat 
mensen die in onredelijke mate 
getroffen worden door een der
gelijke maatregel via de rechter 
compensatie krijgen. 
De enige locatie in Utrecht die 
we in ons voorlopig standpunt 
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als onacceptabel hebben be
stempeld, is afgevallen vanwe
ge de impact die de turbines op 
deze specifieke locatie hier zul
len hebben voor de vogels. 

Niemand staat te springen om 
een windmolenpark aan de rand 
van zijn dorp. En het is altijd 
vervelend als mensen last heb
ben van iets wat we doen voor 
het 'algemeen belang'. Maar als 
we als partij windenergie een 
eerlijke kans willen geven, vol
staat het niet om te roepen 'niet 
in mijn achtertuin' maar moeten 
we de situatie ter plekke zorg
vuldig (laten) bestuderen en dan 
tot een afweging komen. De 
algemene discussie over het nut 
en de onzin van windenergie 
moet ons inziens niet op het 
niveau van gemeenten of pro
vinciale fracties worden ge
voerd. De mensen binnen de SP 
die hier verstand van hebben, 
horen te zorgen dat de SP steeds 
bekend is met de nieuwste infor
matie en als er aanleiding zou 
zijn om ons standpunt te her
overwegen, moeten we de dis
cussie op landelijk niveau voe
ren. 
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