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Aan:   Bregje Tettelaar en Jelger Takken, gemeente Houten 

Femke Batterink, gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Edwin van Dorp, gemeente Wijk bij Duurstede 
Sarah Coemans en Wim Haver, gemeente Bunnik 

 
Van  Stichting Mooi ’t Goy i.o. 
 
Beste Bregje, Jelger, Femke, Edwin, Sarah en Wim,  
 
Wij sturen deze mail naar Bregje en Jelger en wij willen hen vragen om deze mail door te 
sturen naar Femke, Edwin, Sarah en Wim. Wij willen twee zaken onder jullie aandacht bren-
gen. Eén van meer procedurele aard en ook een voor ons zeer principieel punt.  
 
1. Te late uitnodiging. 
Maandag 25 januari 2020 kregen wij rond 15.00 uur van Bregje de uitnodiging om maandag-
avond 25 januari en woensdagavond 27 januari als stakeholder mee te praten. In de mailwis-
seling die onder de mail van Bregje hing zagen wij dat vrijdag 15 januari de eerste uitnodiging 
was verzonden en dat er woensdag 20 januari een herinnering was verzonden. Voor ons on-
begrijpelijk waarom wij van Mooi ’t Goy in eerste instantie vergeten waren. Gelukkig konden 
vier van ons op deze korte termijn onze agenda leeg maken en hebben wij als Mooi ’t Goy 
mee kunnen doen. Wij merken wel op dat wij ons niet goed samen konden voorbereiden.  
 
2. Principieel punt 
Zoals jullie weten zijn wij van mening dat er veel te weinig wordt gedaan met de feedback op 
de randvoorwaarden. Dat punt hebben wij in beide bijeenkomsten meerdere keren inge-
bracht en dat zullen wij de komende tijd ook op andere plaatsen laten horen. Op zich is dat 
natuurlijk ook principieel, maar dat is niet de directe aanleiding voor onze mail.  
 
Wij vinden dat er woensdag 27 januari iets zeer is misgegaan. Jullie hebben de deelnemers 
met drie rode en drie groene stickers laten aangeven welke gebieden niet (rood) en welke 
gebieden wel (groen) als zoekgebied zouden moeten dienen. Dat vinden wij om meerdere 
redenen onbegrijpelijk en principieel onjuist: 
1. Heel veel deelnemers hebben geen totaal overzicht van het Kromme Rijngebied (wij van 

Mooi t’ Goy ook niet) en kunnen dus niet inschatten wat de effecten zijn als zij een ‘gebied’ 
een groene of rode sticker gaven.  

2. De werkwijze heeft als risico dat deelnemers geneigd zijn de windmolens zoveel mogelijk 
te plaatsen bij de ‘buren’. Wij denken dat dit ook feitelijk zo is uitgepakt. 

3. Initiatiefnemers en financieel belanghebbenden van windmolens konden ‘gewoon’ mee-
doen en kregen, voor zover wij weten, ook gewoon drie rode en drie groene stickers.  

4. Het was voor deelnemers volstrekt onduidelijk hoeveel deelnemers er waren van welke 
partijen, wie daarvan mochten ‘stickeren’ en welke inwoners dan wel partijen door hen 
werden vertegenwoordigd.  
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Wat ons betreft had deze werkwijze niet op deze wijze mogen plaatsvinden. Nu zou het kun-
nen zijn dat jullie als reactie hebben dat het hier niet om een besluitvormende peiling gaat en 
dat jullie natuurlijk ook beseffen welke motieven er zijn gehanteerd om stickers wel of niet te 
plaatsen. Al die nuancering blijken echter niet uit het plaatje dat is gemaakt. Met deze werk-
wijze wordt een beeld neergezet dat als risico heeft dat het een eigen leven gaat leiden en dat 
verontrust ons zeer. Ook lijkt het net alsof er op deze wijze goed naar de mening van stakehol-
ders is geluisterd en dat er daadwerkelijk sprake is van participatie. Ook dat vinden wij ver-
ontrustend en als dit straks zo wordt geduid vanuit het project, misleidend. 
 
Wij van Stichting Mooi ’t Goy hebben de gang van zaken van woensdag 27 januari geëvalueerd 
en wij zijn tot het inzicht gekomen dat wij, als wij hier vooraf goed over hadden kunnen na-
denken, beslist niet mee hadden gedaan aan deze sticker-actie en wij denken dat er meer 
stakeholders zijn die dit vinden. Wij hebben overigens begrepen dat ook al tijdens de bijeen-
komst één van de stakeholders dit standpunt heeft ingenomen. Achteraf hadden wij graag 
hetzelfde gedaan, maar dat repareren wij nu dus alsnog. 
 
Om die reden vragen wij jullie het volgende: 
 

1. Wij vragen om onze drie rode en drie groene stickers van het plaatje te verwijderen. 
In de chat staat waar wij onze stickers hebben geplaatst, maar in het mondeling ver-
keer is dat net anders geworden. Als de gespreksleider het niet meer weet, kunnen wij 
dat nog wel reconstrueren.  

2. Wij vragen jullie om de overige deelnemers van 27 januari, een afschrift van deze mail 
te sturen zodat ook zij zich kunnen bezinnen of zij, met de kennis van nu, aan deze 
werkwijze hadden willen deelnemen.  

 
Met vriendelijke groet,  
 
Bestuursleden Stichting Mooi ’t Goy i.o. 
 
Hans Miltenburg (vztr), Yvette Vernooij, Mirjam Miltenburg, Ries Vernooij,  
Jeannette Zomer (penm.), Simone Agterberg, Peter de Rooy en Wim Schreuders (secr). 


