
Best college en  raadsleden,                                                    12-01-2023 

 

Allereerst hartelijk dank dat wij als bewoners van Reijerscop nog tenminste 5 
minuten krijgen om u te mogen vertellen dat 95 % van de aanwonenden GEEN 
windturbines in ons agrarisch achterland willen.  

U als volksvertegenwoordigers zouden het in een democratie voor ons moeten 
opnemen. Zorgen voor het welzijn van uw bewoners. 

De Raad wil nu tijd winnen en zo snel mogelijk zonder participatie een beslissing 
nemen en een gebied aanwijzen. Anders zou de provincie wel eens kunnen 
beslissen. Dit is angst zaaien die helemaal niet nodig is. Dat zou voor ons als 
bewoners van Reijerscop wel eens veel beter uit kunnen pakken. 

Ik noem hier wat citaten uit het te nemen raadsbesluit: 

- Inwoners kunnen teleurgesteld zijn niet betrokken te worden. Hun inbreng 
kan wel worden meegenomen, nadat er door de Raad een keuze is 
gemaakt; Met nadruk op: Nadat. 

- Het is de vraag of een participatieproces voldoende zwaarwegende 
argumenten zou kunnen toevoegen volgens de mening van het college om 
alsnog te kiezen voor een ander gebied. In goed Nederlands betekend dit, 
Wij luisteren toch niet naar jullie bewoners. 

- Het uitgangspunt van het Woerdense participatiekader is dat ze inwoners 
alleen vragen om te participeren als er voldoende ruimte is om hiermee 
invloed te hebben op de uitkomst. Dat lijkt in deze situatie niet het geval. 

- Als de Raad ervoor kiest om alsnog een participatie traject te starten met 
het vragen welk gebied de voorkeur heeft, stelt het college voor om Zeer 
terughoudend te zijn. 

- Dat zou uitnodigen tot het wijzen naar elkaar vanuit beide gebieden met 
alle bijkomende spanningen van dien. U weet niet dat de spanningen in 
Reijercop al hoog oplopen tussen boeren en burgers. En na vandaag is mij 
bekend geworden dat juist Barwoudswaarde graag de windturbines zou 
willen plaatsen. De businesscase  zal wel niet rond te krijgen zijn. 

- Gebiedsvergelijking verder onderzoeken zou maar vertraging opleveren 
van 6 tot 9 maanden. Wij vragen de raad te besluiten om de keuze voor 
Reijerscop uit te stellen en het college opdracht te geven de 
gebiedsvergelijking uit te breiden met aanvullend en inhoudelijk onderzoek 
en/of met een aanvullend participatietraject. 

- Jullie kunnen beter eerst goed onderzoeken wat het doet met onze 
gezondheid en vergeet de Milieueffecten rapportage niet.  

- Reijerscop is voor het college de beste keus omdat ze kunnen aanhaken 
bij Utrecht en  Rijnenburg omdat het de businesscase kloppend zou 
maken. Het gaat dus om geld. Daarvoor worden wij gebruikt. Wij als 
bewoners zijn daar zeer bezorgd over, vooral onze gezondheidsrisico’s die 
wij lopen. Daar dient eerst onderzoek naar gedaan te worden. Denk aan 
trillingen, geluidoverlast , slagschaduw, nachtelijke lampen die knipperen, 
bewegende wieken die afleiden, en dan nog de waardevermindering van 



onze huizen en bedrijven. Is daar rekening mee gehouden ? Krijgen wij 
planschade ? 

- De huidige overlast van de A12  aan de voorzijde van onze woningen is al 
gigantisch. En dan komen daar aan de rustige achterzijde de windturbines 
bij in een nu schitterend weids agrarisch gebied, waar veel recreanten van 
genieten vanuit de drukke omliggende steden. Rondom Utrecht is dit nog 
een van de weinige maagdelijke gebieden. Wij worden zo dubbel 
opgezadeld met geluidsoverlast ,stank, stof, trillingen, licht en 
slagschaduw. En niet te vergeten de bouwfase van deze kolossen. 

- Zo dicht bij een bewoond gebied horen géén windturbines: die horen op 
een industrie terrein of op zee!  Niet in een agrarisch gebied. 

- De gemeente kan beter kijken of zij niet aan een windturbineproject 
kunnen aanhaken bij een andere gemeente of op zee. 

- Reijerscop wil geen windturbines.  

We hebben vanmiddag een bezoek gebracht met een aantal raadsleden aan 
Barwoudswaarde en Reijerscop. Helaas was het erg regenachtig, waardoor beide 
gebieden niet goed te beoordelen waren. 

Duidelijk werd wel dat de eigenaar van de gronden in Barwoudswaarde  mee wil 
werken aan de plaatsing van windturbines. Deze locatie ingeklemd tussen de A12 
en de spoorlijn met relatief weinig woningen is op zich beter geschikt. 

Wij van Reijerscop willen ze niet en er is nog heel wat werk aan de winkel om 
alle grondeigenaren zover te krijgen om hieraan mee te werken. 

Bij de Vitens op de Blindeweg stonden bewoners in de stromende regen te 
demonstreren tegen de komst van de windturbines. Er hingen onderweg ook 
twee spandoeken. Dat zegt genoeg. 

Wij hebben gelukkig Mr.[naam] en [naam] in ons team. 

 

Wij gaan voor de overwinning op de democratie. 

 


