
Dank voor de inspreektijd.

Punten van zorg:
 Participatie;
 Business Case;
 Spelregels/ kaders ontbreken, worden tussentijds aangepast en niet nageleefd;
 Belangen van alle bewoners – ook die in de polder, in andere gemeentes;

Participatie, samen komen tot verduurzamen
 Participatie vraagt om een representatieve samenstelling van de uitwerkingsgroep. 

Dit is niet het geval geweest. Reijerscop en Rijnvliet, evenals omwonenden uit de 
buurgemeentes zijn niet betrokken. Ook op het verzoek van deelnemers van de 
uitwerkingsgroep om Reijerscop en Rijnvliet toe te voegen werd afwijzend 
gereageerd: het zou te veel vertragen, omdat deze gebieden zich dan nog zouden 
moeten inlezen. Er werd gekozen voor snelheid en niet voor participeren.

 Participatie vraagt om voldoende deelnemers die willen participeren. Rijne Energie 
kent minder dan 200 leden en verlaagt nu de contributie. In hoeverre zijn mensen 
bereid om te participeren?

 Eneco ontwikkelde de 6 scenario’s en was toen reeds in het bezit van ondertekende 
intentiecontracten in Reijerscop. Hoe vooringenomen was Eneco bij het ontwikkelen 
van de scenario’s?

 Tel daarbij op: het besluit dat er geen zonnepanelen in Reijerscop komen, waar de 
bewoners van Reijerscop (het merendeel staat open voor zonne-energie) nooit bij 
zijn betrokken en tel daarbij op: het achtste scenario van Het Energiepanel dat direct 
van tafel werd geveegd. Dit roept bij ons de vraag op: was de Gemeenteraad Utrecht 
op de hoogte van de ondertekende intentiecontracten?

 Ook de opmerking van wethouder Lot van Hooijdonk in juni 2018 (9 maanden voor 
het voorgenomen besluit) dat de windmolens er toch wel komen, doet vermoeden 
dat er voorkennis was over de intentiecontracten bij de wethouder.

Gezien bovenstaande is er zeker geen sprake geweest van participatie, van samenkomen tot 
verduurzamen. 

 In de bijeenkomst op 25 april voor (groot-) grondeigenaren is er tot twee keer toe 
aan senior-projectleider Hans Kraaij gevraagd of er geen windmolens komen als de 
boeren niet meewerken. Tot twee keer toe antwoordt hij dat hij dat niet 100% kan 
garanderen.

Hoe past deze opmerking in het uitgangspunt van participeren? 
Spreekt de projectleiding/ gemeenteraad hier over onteigenen of inpassen?
Wat vinden onze buurgemeenten hiervan?



Business Case
Wij als belastingbetaler hebben zorg over het gat in de BC dat straks opgevuld dient te 
worden. De BC is incompleet. We missen een grote kostenpost, die ons direct raakt: 
planschade.
We hebben grote zorg over wie verantwoordelijk is en ook wie verantwoordelijkheid neemt 
voor planschade. Wij liggen hiervan wakker. Gemeente neemt alleen verantwoordelijkheid 
voor Hoog Frequent Geluid.

Onder planschade verstaan wij:
 Gezondheidsrisico’s;
 Waardedaling woningen;
 Schade aan woningen/ verzakkingen die ontstaan door diepteboringen en transport 

(hoge windmolen heeft doorsnede van 32 meter);

Een snelle rekensom leert dat alleen de waardedalingen van woningen in het Utrechtse 
deelgebied al in de miljoenen loopt. Waarom is dit niet in BC opgenomen? Hoe wordt dit 
straks bekostigd? Hoe zijn de buurgemeenten in planschade meegenomen?

Spelregels ontbreken, worden tussentijds aangepast of worden niet nageleefd
Het onder de pet houden van onderzoeken, het tussentijds aanpassen van spelregels die 
terloops – zonder vermelding van de aanpassing en van het waarom - tijdens een 
bijeenkomst worden genoemd en het ontbreken van wezenlijke spelregels, wekt een 
onbetrouwbare indruk en maakt dat wij als omwonenden continu alert dienen te zijn. We 
weten immers niet wat er morgen weer anders zal zijn, wat er dan weer boven ons hoofd 
hangt. Wij zijn burgers en worden nu in de rol van bewakers van procedures gedrukt. Wij 
verwachten deze rol van onze volksvertegenwoordiging en vragen daar ook nadrukkelijk om.

Voorbeelden van spelregels die ontbreken:
 Representatieve spreiding deelnemers uitwerkingsgroep;
 Planschade spelregels;

Voorbeelden van spelregels die tussentijds zijn aangepast:
 Reijerscop wordt pas later toegevoegd als zoekgebied aan het project;
 Van tijdelijk windmolens naar permanent in Reijerscop;
 Van slagschaduw op gevel naar slagschaduw op raam;
 Windmolen dient minimale afstand van 800 meter van woning te hebben, is 

aangepast in 800 meter van woonwijk. Hierdoor komt de windmolen zomaar 
honderden meters dichterbij De Meern Reijerscop, Veldhuizen en De Meern dorp en 
Harmelen Reijerscop te staan;

Voorbeeld van een spelregel die niet nageleefd is:
 Gemeente neemt verantwoordelijkheid voor 47db geluid overdag en 41 db in nacht. 

Een deel van het DGMR rapport lijkt niet binnen deze spelregels te passen, en wordt 
niet gepubliceerd. Slechts 9 van de 18 door DGMR uitgewerkte meetpunten, worden 
gepresenteerd. Hoe haalbaar is dit project binnen de geluidsnormen waar de 
gemeente zegt verantwoordelijkheid voor te nemen?



Behartigen van belangen van alle omwonenden, ook die in de polder en ook die van 
buurgemeenten
Vanaf het begin van het project zien we dat de belangen niet van alle gebieden zijn 
behartigd doordat ze niet meegenomen zijn in de uitwerkingen en doordat de onderzoeken 
niet uniform zijn uitgevoerd voor de verschillende deelgebieden. Wij hebben verzocht om: 
hoog- en laagfrequente geluidshinder, slagschaduw en zichtpresentaties uit te werken voor 
alle gebieden in Utrecht en de buurgemeentes. Dit zodat omwonenden zich ook echt een 
mening kunnen vormen en voldoende onderbouwd een reactie kunnen geven.
Wij hebben vastgesteld:

 Zichtpresentaties zijn niet voor alle gebieden uitgewerkt;
 Tijdens 1ste werkbijeenkomst is Reijerscop helemaal niet uitgewerkt omdat de 

initiatiefnemer dacht dat daar geen mensen woonden;
 Metingen blijken gemiddelde berekeningen. Wij wonen echter niet op een 

gemiddelde dag, op een gemiddeld moment in dit gebied. Wij wonen (en in de 
polder: werken) er elke minuut van de dag en zijn zeer geïnteresseerd in juist de 
piekmomenten van overlast.

Hoe kunnen de omwonenden/ betrokkenen en ook de gemeenteraden van de 
buurgemeenten een weloverwogen reactie geven op presentaties waar niet alles in is 
uitgewerkt en waar van gemiddelden wordt uitgegaan?

Een aanvulling op hetgeen besproken is en wij gehoord hebben:
 Met de 6 scenario’s zoals gepresenteerd tijdens de werkbijeenkomsten is de 

uitwerkingsgroep niet akkoord. De helft stapt op om dit ongenoegen kracht bij te 
zetten. De uitwerkingsgroep (de helft die over was) is na de eerste werkbijeenkomst 
ontbonden door Lot van Hooijdonk. De 6 scenario’s zijn dus niet in goede 
samenspraak met uitwerkingsgroep gepresenteerd. Er is geen sprake geweest van 
participatie en er is dus zeker ook geen sprake van scenario’s die gedragen worden.

 De 800 meter afstandsgrens van een woning die verschoven is naar 800 meter van 
een woonwijk, is nadrukkelijk niet tot stand gekomen vanuit het luisteren naar 
bewoners tijdens werkbijeenkomsten. Sterker nog, alle bewoners aanwezig tijdens 
de werkbijeenkomsten gaan er flink op achteruit. De beoogde windmolen die eerst 
nog 800 meter uit de Reijerscop en Heijcopperkade woningen geplaatst zou worden, 
wordt nu 800 meter uit de woonwijken Veldhuizen en Dorp De Meern geplaatst. Dit 
betekent een verschuiving van honderden meters noordwaarts richting De Meern. 
De bewoners ondervinden hierdoor extra overlast (geluid, slagschaduw). Dit kan 
geen wens van de bewoners van Utrecht geweest zijn. Ook hier is er dus geen sprake 
van participatie maar van het tegemoetkomen aan de wens van de wethouder van 
Montfoort om de beoogde windmolens verder noordwaarts te plaatsen.
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