
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 februari 2021 

 

 

 

 

Weergave toelichting, PowerPoint, samenvatting en geregistreerde inbreng van 

stakeholders van de Kromme Rijngemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk 

bij Duurstede tijdens de online stakeholderbijeenkomst op 27-1-2021 van 19.00 tot 22.00 

uur over mogelijke zoekgebieden voor extra windmolens.  

 

Inclusief ambtelijke nabeschouwing en enkele nagekomen reacties. 
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Het programma 

19.00 uur: Plenaire sessie: 

                   - huishoudelijke mededelingen voorzitter 

                   -  toelichting wethouder Hilde de Groot namens de vier gemeenten   

                  -  toelichting ambtelijk adviseur Bregje Tettelaar 
 

19.45 – 20.45 uur: Werkateliers 

 

20.45 – 21.15 uur: Pauze (samenvoegen resultaten) 

 

21.15 – 22.00 uur: Nabespreking resultaten 

 

 

De plenaire sessie 

Huishoudelijke mededelingen 
- Dit is een besloten bijeenkomst voor genodigden. Mocht een journalist een link van deze 

bijeenkomst hebben ontvangen, dan verzoek ik u vriendelijk deze bijeenkomst te verlaten. Op een 

later moment zijn er openbare bijeenkomsten waarbij u van harte welkom bent. 

- Was u er afgelopen maandag bij dan heeft u een document ontvangen met de registratie van de 

opbrengst. Dat document was nog niet volledig. We voegen er nog een samenvatting per sessie aan 

toe.  

- We ontvingen ook de vraag of toegezonden brieven van belangenorganisaties of 

bewonersorganisaties integraal worden meegenomen. Dat gaan we zeker doen. Dank voor die 

inbreng. De brieven maken deel uit van de input die we ophalen.  

- Heeft u een vraag, dan kunt u uw hand opsteken. Na de inleiding en toelichting zal ik gelegenheid 

geven om vragen te stellen. Uw spreektijd is beperkt. 1 minuut zodat we zoveel mogelijk 

verschillende mensen het woord kunnen geven.  

- Afgelopen maandag zijn er veel vragen gesteld via de chat. We ontvingen de tip veel voorkomende 

nog te beantwoorden. Dat gaan we zeker doen via de website. Dank voor die tip. 

- De chat vanavond in het plenaire deel graag beperkt gebruiken. We zullen zo nu een dan een vraag 

beantwoorden. Tijdens de werkateliers vragen we u de chat juist wel te gebruiken om argumenten te 

verzamelen. 

- Ook vanavond foto’s maken met een ‘Print Screen’ om te verwerken in het verslag. Wanneer u 

daar bezwaar tegen heeft, vragen we u dat gelijk te laten weten via de chatfunctie. Dan houden we 

daar rekening mee.  
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Toelichting wethouder Hilde de Groot  
Goedenavond allemaal en welkom bij deze sessie. Mijn naam is Hilde de Groot en ik ben wethouder 

duurzaamheid in de gemeente Houten en ik spreek hier mede namens de wethouders van de 

Kromme Rijn gemeenten, dhr. Rob Jorg van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, dhr. Hans Marchal 

van Wijk bij Duurstede en dhr. Paul Heijmerink van de gemeente Bunnik. 

U bent vanavond dus uitgenodigd door deze 4 gemeenten in de Kromme Rijnstreek. 

Afgelopen maandag is er een eerdere bijeenkomst geweest met een meerderheid van de 

aanwezigen. Wij willen ten eerste u bedanken voor de input die u heeft geleverd. Daarnaast heb ik 

begrepen dat er veel reacties waren op het proces en de communicatie van dit traject. Mijn collega 

wethouder Rob Jorg heeft hier maandag ook al iets over gezegd en ik denk dat het goed is dit 

nogmaals toe te lichten. 

In het nationale klimaat akkoord is afgesproken dat de gemeenten in Nederland een bijdrage moeten 

leveren aan het opwekken van duurzame energie op land. Dus ook de 4 gemeenten in het Kromme 

Rijn gebied. Daarnaast hebben alle 4 de gemeenten ook een eigen ambitie om duurzame energie te 

willen produceren. Dit doen we door middel van zonnepanelen op grote daken, zonnevelden en 

windmolens. Ook zijn de gemeenten bezig met projecten rond energiebesparing. Voor de 

zonnevelden en windmolens zijn we, in dit stadium, op zoek naar globale gebieden! Globale 

gebieden waarin later nader onderzocht kan worden of hier ook daadwerkelijk een zonneveld of 

windmolen kan komen. Als er bijvoorbeeld op dat moment een specifiek project is voor dit gebied en 

een ontwikkelaar zich heeft gemeld bij de gemeente.  

Of dit project er ook daadwerkelijk komt is de keus van de gemeenteraad. In het traject wat we met 

u, vanavond, voeren zijn we op zoek naar de globale zoekgebieden . Deze zoekgebieden brengen we 

in bij de regio RES U-16 en dit vormt onderdeel van de landelijke verkenning van plannen om voor 

2030 35 TWh (Terawattuur) aan duurzame energie op land op te wekken. Daarbij zal de 

netwerkbeheerder Stedin een check uitvoeren of de globale zoekgebieden die we aan willen leveren, 

aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnetwerk. Dit is belangrijk om zo qua 

elektriciteitsnetwerk een realistische inbreng van de zoekgebieden weer te kunnen geven.   

We vragen aan u dus nogmaals om mee te denken over deze globale gebieden. Wanneer u een 

windmolen of zonneveld helemaal niet wilt is dit niet het juiste moment om dit aan te geven. 

Dit kunt u het beste doen in de vervolgstappen zoals bij het nog te ontwikkelen windbeleid of 

wanneer een project zich meld bij de gemeente. In dat laatste geval is de ontwikkelaar dan ook 

verplicht om de lokale bevolking hier van in te lichten en te betrekken bij de plannen. Als gemeente 

zien we hier op toe. 

Ik wens u mede namens de andere wethouders een vruchtbare avond toe.  
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Presentatie ambtelijk adviseur Bregje Tettelaar 
 
Hieronder de PowerPointpresentatie die mondeling is toegelicht. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Deze opgave behelst ongeveer 115-180 hectare aan extra zonnevelden en 5-8 windmolens.  
Hiervoor zoeken we met u geschikte gebieden. 
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Toelichting kaart met mogelijke zoekgebieden voor windmolens door ambtelijk adviseur Jelger 

Takken 

De kaart voor windmolens is gebaseerd op een technische verkenning door het bedrijf Pondera. Voor 
de opmaak van de kaart is er rekening gehouden met bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen, 
gasleidingen, etc.  Er is daarnaast een afstand van 400 meter aangehouden voor geluidsgevoelige 
objecten (bv woningen). Er blijven dan roze gebieden waar technisch gezien een windmolen zou 
kunnen komen. Op basis van de randvoorwaarden die zijn opgehaald in december zijn er gebieden 
afgevallen. Dit zijn bijvoorbeeld natuurgebieden, nationaalpark en Langbroekerwetering-gebied. 
Deze zijn samengevat in lagen op de tekening, die kan je aan en uit zetten in de pdf. Zo blijven er een 
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aantal gebieden over waar wij graag met u in gesprek over gaan.  De kaart is op de avond verder 
mondeling toegelicht.  

 

 
 

De  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chat plenaire sessie 

 
[Gisteren 19:05] Wim Schreuders | Public Servants 

Reactie van Mooi ’t Goy: Wij hebben vooraf aangegeven dat we bang waren dat de peiling onder de 

inwoners slechts voor de vorm zou zijn en in feite pseudo-inspraak is. Nu we zien wat er met de 

resultaten van het ‘meepraten’ is gebeurd worden we helaas bevestigd in onze gedachte. Er is immers 

nauwelijks iets gedaan met de feedback.  

(Door 2 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:05] Willem (Gast) 

Eens met mooi t goy 

 

[Gisteren 19:06] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Eens, ook vanuit de Stichting Belangen Wijkersloot en omgeving veel input geleverd op de criteria, er 

is niets met de input tot nu toe gedaan... 

 

[Gisteren 19:06] Jelger Takken 

Beste Wim, ik begrijp niet wat je hier mee wilt weergeven?  

 

[Gisteren 19:06] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Ruimte boven gezondheidsrisico's 

 

[Gisteren 19:08] Jelger TakkenHet is misschien handig om even te wachten met een reactie. We gaan 

dit toelichten.  

 

[Gisteren 19:09] Sluis, J. van der (Jeroen) 

in Houten is ook mbv een werkatelier de de locatie in concept bepaald, vervolgens behandeld en 

akkoord bevonden, de burger heeft het nakijken 
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[Gisteren 19:09] Wim Schreuders | Public Servants 

Beste Jelger, wij van Mooi 't Goy hebben vooraf in oktober een presentatie gehad. Wat we nu zien 

wijkt nauwelijks af van hetgeen we toen hebben gezien. Dit terwijl wij, en anderen, tussen toen nu 

hebben aangegeven dat zaken echt anders zouden moeten. 

 

[Gisteren 19:09] Willem (Gast) 

Klopt het dat de 35TWh al gehaald is als je het afmeet aan de gegunde SDE+ en SDE++ zoals 

hoogleraar Visser aangaf vandaag? 

 

[Gisteren 19:09] Wim Haver duurzaamheid Bunnik (Gast) 

Mededelingen : het is besloten vanavond.   Uw opmerkingen in de chat en per email worden 

meegenomen in verslag en analyse van alle inbreng.  

 

[Gisteren 19:10] Zomer, JM (Jeannette) (Gast) 

De infrakaart bepaalt locatie. Er moet al heel veel meer bekend zijn 

 

[Gisteren 19:10] Wim Haver duurzaamheid Bunnik (Gast) 

Willem: nee. Het gaat om nieuwe inzet duurzame energie per 2030.   

 

 

 

[Gisteren 19:12] Wim Schreuders | Public Servants 

Wij van Mooi ’t Goy willen wethouder de Groot de volgende vraag stellen: Is de wethouder zich er 

bewust dat het combineren van de twee kaarten (zonnevelden en wind) er toe gaat leiden dat ’t Goy 

het episch centrum van het opwekken van duurzame energie in de Kromme-Rijnstreek dreigt te 

worden en kan zij zich daarom vinden in de stelling dat de vier gemeenten hun 

duurzaamheidstaakstelling afwentelen op de inwoners van ’t Goy? 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:12] Belle (Gast) 

Welke randvoorwaarden zijn verscherpt? en over welke tiphoogte van windturbines hebben we het? 

 

[Gisteren 19:12] Vertrouwenspersoon 2parochies 

Wij zijn in het najaar niet gevraagd naar onze visie op de randvoorwaarden, dat was pas met Kerstmis! 

 

[Gisteren 19:12] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Waarom is er niets met de input op de criteria gedaan bijv tav de afstand tot woonhuizen? vanuit de 

enquetes en sessies geven vele bewoners en stakeholders aan dat 400 meter onacceptabel is vanwege 

de gezondheidsrisico's 

 

[Gisteren 19:14] Wim Haver duurzaamheid Bunnik (Gast) 

Wim S. : wethouder doet geen chats. Maar we werken niet voor niets met elkaar in de Kromme Rijn. 

Dan kunnen we dit soort knelpunten samen ook onder ogen zien.  We gaan nu en 18 en 22 febr met 

inwoners overleggen over plekken die volgens hen kunnen.  

 

[Gisteren 19:18] Wim Schreuders | Public Servants 

Beste Wim Haver, Mooi 't Goy stelt je reactie erg op prijs! We hopen hier heel erg op, want zoals het 

zich nu laat zien lopen we in 't Goy het risico dat het niet bij die 4 enorme windmolens van de 

Goyerbrug blijft, maar dat er nog meer van die enorme apparaten bij komen in de buurt van ons dorp. 

Wat ons betreft is het qua windmolens met die 4 windmolens al meer dan genoeg! Daarmee leveren 

we qua windmolens al een meer dan evenredig deel van de Kromme Rijnstreek.  

[Gisteren 19:20] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Ja graag opnemen 
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[Gisteren 19:20] AH (Gast) 

het verslag geeft niet de werkelijke input weer.  

 

[Gisteren 19:21] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Dat komt door de vraagstelling in de enquete.. 

 

[Gisteren 19:22] Henny Olthof (Gast) 

We horen veel dat de input op randvoorwaarden niet is/wordt meegenomen, dat is een gemiste kans. 

 

[Gisteren 19:22] Maarten van der Hoeven 

Wij stellen nu de hoofdlijnen vast, kan daar later dan nog van afgeweken worden?  

 

[Gisteren 19:22] Maarten van der Hoeven 

Hoe hard zijn deze hoofdlijnen? 

 

[Gisteren 19:22] Sluis, J. van der (Jeroen) 

de Europese regels te volgen 

 

[Gisteren 19:22] pothoek (Gast) 

4x de tiphoogte lijkt de Europese lijn te worden 

 

[Gisteren 19:22] Edwin van Dorp 

Wacht even de huidige presentatie af. 

 

[Gisteren 19:22] Wim Schreuders | Public Servants 

Mooi ’t Goy heeft een vraag aan de organisatoren. Eerst lichten we de vraag toe en aan het eind staat 

de vraag. Randvoorwaarde 5 bij de windmolens blijft uitgaan van minimaal 400 meter. Heel veel 

insprekers en ook Mooi ’t Goy geven aan dat dit onverantwoord is nu de nieuwste windmolens enorm 

groot zijn. De afstand van tenminste 10x de hoogte zou veel logischer zijn en doet recht aan de plicht 

van de gemeente om voor de (gezondheids-)belangen van de inwoners op te komen. Als motivatie om 

de grens niet op te rekken wordt aangegeven dat er dan in de Kromme Rijnstreek amper ruimte is om 

duurzame energie op te wekken. Deze bewering is feitelijk onjuist, want deze afstand geldt niet voor 

zonnevelden en dus kan er wel degelijk duurzame energie worden opgewerkt, alleen NIET met 

megalomaan grote windmolens. Daarnaast is het inderdaad zo dat de aard van het Kromme 

Rijngebied met zich meebrengt dat er bij ons geen enorme windmolens kunnen komen. Dat is dan een 

gegeven waar niets aan kan worden gedaan. Dat heb je nu eenmaal bij een relatief dichtbevolkt 

agrarisch buitengebied. De werkafspraken die nu worden voorgesteld geven ons absoluut geen veilig 

gevoel. Integendeel. Wij lezen tussen de regels door (toonzetting) dat het plaatsen van de hoge 

windmolens een gelopen race is waar niets meer aan te doen valt. En nu onze vraag: Kan wethouder 

De Groot of anderen dit gevoel ontzenuwen en in zij bereid ons te garanderen dat er aan de overzijde 

van het Amsterdam-Rijn kanaal ter hoogte van ’t Goy EN tussen ’t Goy en Werkhoven geen 

windmolens worden geplaatst die qua hoogte vergelijkbaar zijn met de vier windmolens bij de 

Goyerbrug? 

(Door 2 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:23] manja (Gast) 

stiltegebieden zijn niet meegenomen evenmin weidevogelgebieden en natuurgebieden 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:23] AH (Gast) 

wat mij verbaasd is dat geen inwoner dit wil, maar de lokale overheid wel. Omdat er een opdracht 

gegeven is uit Den Haag. Welk belang dient de lokale politiek: het lands- of het lokale belang? 
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[Gisteren 19:23] Femke Batterink 

A.U.B. aandacht voor het verhaal van Bregje. Daarin vindt u vele antwoorden en die kunt u niet horen 

indien u zo veel in de chat zit.  

 

[Gisteren 19:23] Zomer, JM (Jeannette) (Gast) 

ik merk dat de aanpak van inspraak, enquete en nakomen toezeggingen het vertouwen niet erg hoog 

is. Moet dit niet benoemd worden en serieuzer worden genomen? 

 

[Gisteren 19:24] Jan van der Horst (Gast) 

er zijn genoeg inwoners die wel willen 

 

[Gisteren 19:24] Jan van der Horst (Gast) 

misschien de zwijgende meerderheid?? 

 

[Gisteren 19:24] Willem (Gast) 

Doe niet zo raar van der Horst 

 

[Gisteren 19:25] SHM Utrechtse Heuvelrug - Richard Limpens (Gast) 

Hoe kan ik het geluid van de chats uitschakelen. Stoort enorm! 

 

[Gisteren 19:25] Wim Schreuders | Public Servants 

Beste Femke, wat Bregje nu aan verteld is goed te volgen en is ons ook vooraf toegezonden. We 

luisteren dus goed hoor. Maar we hebben er ook een aanvulling en vragen over. Dus geen kwestie van 

geen interesse. Integendeel.  

 

[Gisteren 19:27] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Het kan toch niet zo zijn dat het argument ruimte boven de gezondheid van mensen gaat?! Mag ik u 

wijzen op Artikel 21 en 22 uit onze grondwet over zorgplicht en voorzorgsbeginsel ter bescherming 

van de gezondheid van de burger?  

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:27] Wim Haver duurzaamheid Bunnik (Gast) 

Willem, ieder heeft recht op zijn / haar mening. Respecteer dat. Doen we met die van u ook. 

 

[Gisteren 19:27] Willem (Gast) 

aansluiten op landelijke ontwikkelingen. Mooi. Mag ik you quoten? 

 

[Gisteren 19:27] Henny Olthof (Gast) 

Korte vraag ver de 400 meter. Bij de vergunningverlening Goyerbrug werden tientallen zienswijzes niet 

ontvankelijk verklaard omdat indieners verder dan 126 meter van de windmolen woonden. Dat was 

dus fout? 

 

[Gisteren 19:29] Wim Schreuders | Public Servants 

Vraag : mag de opgave van Kromme-Rijn streek ook met uitsluitend zonnevelden worden gedaan?  

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:29] Willem (Gast) 

Korte vraag ver de 400 meter. Bij de vergunningverlening Goyerbrug werden tientallen zienswijzes niet 

ontvankelijk verklaard omdat indieners verder dan 126 meter van de windmolen woonden. Dat was 

dus fout? Goeie vraag Hennie Olthof! 

(Door 1 leuk gevonden) 
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[Gisteren 19:30] Wim Haver duurzaamheid Bunnik (Gast) 

Maarten; globale hoofdlijnen zijn globaal en worden gewogen en via bestuurders ingekaderd tot een 

raadsvoorstel. 

 

[Gisteren 19:31] Maarten van der Hoeven 

@ Wim, dus wat we nu bespreken en vaststellen als hoofdlijnen kan bv volgende maand toch (geheel) 

veranderen? Hoeveel zin / nut heeft onze input dan om tot globale hoofdlijnen te komen?  

 

[Gisteren 19:31] Willem (Gast) 

Zijn de aanpassingen op conclusies uit het verslag zoals aangegeven door Berend Musegaas 

afgelopen maandag vastgelegd? 

 

[Gisteren 19:31] AH (Gast) 

Bregje... dat word dus bepaald door de ambtenaren op dit dossier! 

 

[Gisteren 19:31] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Wordt mij nu de mond gesnoerd...?! 

 

[Gisteren 19:32] Willem (Gast) 

Goed ide BastiaanV! 

 

[Gisteren 19:32] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Als we juist ten aanzien van de volksgezondheid de richtlijnen van de WHO voor COVID-19 strikt 

hanteren, waarom dan WHO richtlijnen negeren voor windturbines?  

(Door 2 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:34] Belle (Gast) 

Is het de intentie om de richtlijnen van de WHO aan te houden ten aanzien van Volksgezondheid? 

 

[Gisteren 19:34] Willem (Gast) 

Hoi Hetty 

 

[Gisteren 19:34] Belle (Gast) 

Als er afgeweken wordt van de richtlijnen van de WHO, waarom en met welke argumentatie wordt 

daar voor gekozen? 

 

[Gisteren 19:35] Wim Schreuders | Public Servants 

Beste mevrouw Jolink : u heeft volkomen gelijk met uw opmerking over aanbod van zonnevelden i.p.v. 

een concept bod met windmolens! 

(Door 2 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:36] Belle (Gast) 

Als er een afweging wordt gemaakt tussen gezondheid omwonenden of halen van de doelstelling van 

de gemeente wat krijgt dan voorrang? en waarom? 

 

[Gisteren 19:36] Belle (Gast) 

Bij hoeveel omwonenden die blootgesteld worden aan gezondheidsgevaren ligt de grens? 

 

[Gisteren 19:37] Belle (Gast) 

Is het acceptabel als er 1 woning met 1 gezin in de gevaren zone ligt? 

 

[Gisteren 19:37] Belle (Gast) 

Kan er een fonds komen met mensen die gezondheidsklachten krijgen van de windmolens? 



12 
 

 

[Gisteren 19:37] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Dat klopt absoluut Wim S.! helemaal eens 

 

[Gisteren 19:38] Belle (Gast) 

Kan er een fonds komen om mensen uit te kopen die binnen de gevaren zone komen? ( binnen 10 x 

de tiphoogte van de windmolen?) 

 

[Gisteren 19:38] Willem (Gast) 

Hoeveel windmolens zijn er nodig om de hele regio van energie te vcoorzien? Dus alle huidige 

verbruik, niet alleen stroom? 

 

[Gisteren 19:39] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Wel als je meer tijd neemt om meer doordachte oplossingen te ontwikkelen als diepe aardwarmte en 

kernenergie en zorgvuldigheid te betrachten. laat je niet gijzelen door de 2030 doelstelling 

(Door 1 leuk gevonden) 

[Gisteren 19:42] Jeroen Hietink 

Bij het klimaatakkoord is de burger geen partij geweest !!! 

 

[Gisteren 19:42] Thalina (Gast) 

Wij zijn het 100% eens met vorige spreker Maarten, meerdere gemeenten zijn al uit RES gestapt. Kan 

hetgeen Maarten heeft gesproken svp ook worden vastgelegd in notulen?  

 

[Gisteren 19:43] Wim Schreuders | Public Servants 

Goed dat we met elkaar hebben vastgesteld dat we in de Kromme-Rijn streek samen kunnen beslissen 

dat windmolens niet moeten, maar een eigen keuze zijn van de gemeenteraden. Ik heb goede hoop 

dat gemeenteraden bereid zijn om te luisteren naar de inwoners en de keus te maken dat enorme 

windmolens niet passen in de Kromme Riijnstreek.  

(Door 3 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:43] AH (Gast) 

Wat gebeurt er met de niet beantwoorde vragen?   

 

[Gisteren 19:44] Wim Heijbroek neemt nu deel aan de vergadering.  

 

[Gisteren 19:45] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Als de afstanden tot woonhuizen er blijkbaar minder toe doen in het proces, dan moet men 

consequent zijn en ook de zoekkaart aanpassen naar een veel korte afstand tot woonhuizen. Hiermee 

wordt plaatsing dichterbij bijv stedelijke gebieden ook mogelijk, daar waar mogelijk wel draagvlak is 

voor wind op land. (Alhoewel de casus IJburg anders uitwijst..)  

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:45] Wim Schreuders | Public Servants 

Even voor de goede orde. Mooi 't Goy is voor de energietransitie. Dit is wat ons betreft geen NIMBY 

discussie, maar oprechte bezorgdheid over de gezondheid van inwoners.  

(Door 2 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:47] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Hetzelfde geldt voor Stichting Belangen Wijkersloot we doen heel veel met zon op daken bij agrariers 

en duurzame oplossingen! 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:47] Sluis, J. van der (Jeroen) 
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Zonnepark Wijkersloot bijv.. 

 

[Gisteren 19:48] Belle (Gast) 

DIT IS VERDEEL EN HEERS 

 

[Gisteren 19:48] Belle (Gast) 

LATEN WE ONS VERENIGEN 

 

[Gisteren 19:48] Willem (Gast) 

LATEN WE ONS VERENIGEN dat kan! 

 

[Gisteren 19:48] Belle (Gast) 

NIET OP DEZE MANIER ONS LATEN UITSPELEN 

 

[Gisteren 19:49] Maarten van der Hoeven 

waar liggen de stedin aansluitpunten op de kaart? dat is een zeer beperkende factor volgens waar 

windmolens kunnen komen.  

 

[Gisteren 19:49] Belle (Gast) 

WE KUNNEN DIT PROBLEEM ALS BURGERS OPLOSSEN 

 

[Gisteren 19:49] Vertrouwenspersoon 2parochies 

Wat is natuur? In natuurgebieden zie je windmolens niet, vogels tellen niet hebben we bij Goyerbrug 

gemerkt. Hebben jullie weleens in de kaapse bossen gewandeld? wanneer zie je de klimtoren? 

 

[Gisteren 19:49] Zomer, JM (Jeannette) (Gast) 

Maarten van der Hoeven dat is wat ik bedoel met de infra kaart. DIe is zeer bepalend maar wordt niet 

getoond 

 

[Gisteren 19:49] Belle (Gast) 

MAAR NIET OP DEZE MANIER 

 

[Gisteren 19:49] Willem (Gast) 

@belle heb je een achternaam? 

 

[Gisteren 19:50] Belle (Gast) 

van dijk 

 

[Gisteren 19:50] Belle (Gast) 

ik doe een duurzaam project 

 

[Gisteren 19:50] Belle (Gast) 

DIT IS ABSURD  

 

[Gisteren 19:50] Belle (Gast) 

LATEN WE ONS NIET LATEN VERDELEN AUB 

 

[Gisteren 19:51] Belle (Gast) 

BLIJVEN HAMEREN OP AFSTAND TOT DE BURGER VAN DE WINDTURBINES 

 

[Gisteren 19:51] Belle (Gast) 

MINIMAAL 10 x de TIPHOOGTE 
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[Gisteren 19:51] Vertrouwenspersoon 2parochies 

Is er meen landelijke kaart met de gebieden in Nederland waar 10 keer de tiphoogte aangehouden 

kan worden? 

[Gisteren 19:52] Bastiaan V (Gast) 

Kleinere molens, middelgrote en grotere molens: niet in weteringgebied; geen uitzonderingen! 

 

[Gisteren 19:55] Wim Schreuders | Public Servants 

De verdeling over de groepen zou niet mijn keus zijn, want ik kan niet beoordelen hoe het in andere 

gemeenten is. Dit kunnen andere ook niet voor onze gemeente (Houten) en ons dorp ('t Goy).  

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:56] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Er is expliciet aangekaart vanuit de sessies en enquêtes dat de mogelijke locatie ARK uitgesloten moet 

worden omdat deze bijzonder verschilt tov snelwegen, industriegebieden en spoorlijnen. Deze 

infrastructurele werken zorgen namelijk wel al voor geluidsoverlast en horizon vervuiling. Het ARK ligt 

in een weids open landschap en is op korte afstand niet te zien omdat deze 3 meter onder het 

maaiveld ligt. Dit is dus tekentafel wijsheid. 

 

[Gisteren 19:56] AH (Gast) 

@Belle: is het voorstel om in plenaire groep te blijven? 

 

[Gisteren 19:57] Derksen, Aniek 

Groep 1: 

Jan de Geus 

Jeroen van der Sluis 

Niels van Echtelt 

Ferdinand Vaandrager 

Nathalie Vaandrager 

Manja te velde 

Groep 2: 

Thalina de Ruiter 

Freek Wisseloo 

Brendan Williams 

Hetty Jolink 

Bert Smit 

Wim Heijbroek 

Jan-Coen Smit 

Groep 3: 

Pieter van der Grift 

Peter Wolbert 

Marc Gnodde 

Loek Bosman 

Gerjan Westendorp 

Jeroen de Hartog 

Ragnhild Scheifes 

Groep 4: 

Hank van Tilborg 

Robin Goes 

H.J. Hietink 

Koen Dorresteijn 

Berend Musegaas 

Bastiaan Vaandrager 

Groep 5: 
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Cor Bongers 

Jeroen van der Hoeven 

Floor Pennink 

Bart Wamsteker 

Willem Joustra 

Maarten van der Hoeven 

Rik de Jong 

Groep 6: 

Wim of Yvette (Stichting Mooi ’t Goy) 

Ries, Simone of Pieter (Stichting Mooi ‘t Goy) 

Jan van der Horst 

Henny Olthof 

Jan van Prooijen 

Jan Peter van Suchtelen 

Groep 7: 

Joop Mocking  

Beke Romp 

Bart de Kruijff 

Ruben Berendts 

Joris van der Worp 

Ellen Kok-Hendriks/Gijs 

Richard Limpens 

[Gisteren 19:57] Belle (Gast) 

in de groepen vragen om 10x de tiphoogte minimaal aan te houden 

 

[Gisteren 19:57] Belle (Gast) 

tot de huizen 

 

[Gisteren 19:58] Belle (Gast) 

dat wordt in duitsland gedaan 

 

[Gisteren 19:58] Belle (Gast) 

en is aanbeveling WHO 

 

[Gisteren 19:58] Jelger Takken 

Wij gaan er van uit dat u een organisatie vertegenwoordigd. Inwoners / burgers komen volgende 

maand aan bod. We hebben het nog niet over specifiek locaties op perceels niveau, maar over globale 

gebieden.  

 

[Gisteren 19:58] manja (Gast) 

@belle eens 

 

[Gisteren 19:58] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Zet de mestvaal niet bij uw buurman. 

 

[Gisteren 20:10] AH (Gast) 

ik heb last van technische storing, dus ik chat alleen mee, heb geen microfoon/camera op dit moment 

 

[Gisteren 20:12] Thalina (Gast) 

Wij hebben de groep verlaten, werkatelier 2. Meerdere mensen hebben deze groep verlaten. Er wordt 

van ons verlangd gebieden aan te wijzen waarvan wij die geschikt zouden vinden terwijl wij geen 

inhoudelijke informatie over deze gebieden hebben. Wij zijn van mening dat de discussie moet gaan 

over wanneer en uberhaupt waarom ipv waar.  
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[Gisteren 20:13] Thalina (Gast) 

De enquete vonden we voornamelijk voorzien van vragen met uitkomst gestuurde vragen en deze zgn 

werkateliers zijn eveneens gestuurd en irrelevant 

 

[Gisteren 20:13] Thalina (Gast) 

Mevrouw Jolink, bezorgde buurtgenoten wijkerweg zijn het met u eens en hebben ook werkatelier 2 

verlaten  

 

[Gisteren 20:18] Thalina (Gast) 

Wij zien graag onze notities schriftelijk vastgelegd en verlaten deze sessie. Wij wensen u een prettige 

avond 

 

[Gisteren 20:23] Eric Hees (Gast) 

ik heb nog de volgende vraag: er is de laatste tijd veel ophef landelijk over de gezondheidsrisico's van 

de megaturbines die aan de orde zijn. Kijk naar allerlei uitingen op de publieke omroepen. RIVM doet 

ook nog onderzoek naar de gezondheidsrisico's. de geldende afstandnormen zijn allemaal nog uit de 

tijd van kleinere molens. Hoe wordt met deze kennis in beweging omgegaan in dit proces? Is er 

voortdurend mogelijkheid van stoppen vanwege nieuwe inzichten? 

 

[Gisteren 20:24] Jolink, H. (INZI) 

Voor de verslaglegging wil ik graag laten weten dat ik de opzet van de werkateliers zeer ongeschikt 

vindt. Het is niet mogelijk voor deelnemers om met echte argumenten een gebied geschikt of 

ongeschikt te verklaren, daarvoor ontbreekt een overzicht over de gebieden. Iedereen heeft kennis 

over een beperkt aantal gebieden. De gehele Kromme Rijnstreek is te groot. Er zou meer informatie 

vooraf bij gegeven moeten worden over de gebieden: afstand tot woningen, andere specifieke 

kenmerken. Dan zou er gediscussieerd kunnen worden o.b.v. argumenten. 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 20:36] Maarten van der Hoeven 

ik sluit me bij de opmerking van mevrouw Jolink aan 

 

[Gisteren 20:36] Maarten van der Hoeven 

Namens de st. behoud het weteringgebied stel ik dat het gehele langbroekerweteringgebied 

uitgesloten moet worden van Windmolens (groot of klein) en zonnevelden. Als st. zien wij graag een 

ambitieus plan om huizen te isoleren en daken vol te leggen. De tijdslimiet op te rekken naar wat we 

op Europees niveau hebben afgesproken. En voor de afstand tot bebouwing het advies van WHO te 

volgen, namelijk 10x ashoogte 

 

Werkateliers: introductie 

We vragen u in de werkateliers met elkaar van gedachten te wisselen over de paarse velden. We 

vragen u ook om letterlijk kleur te bekennen. Waar echt geen windmolens, en welke gebieden 

zouden we verder kunnen onderzoeken. Doel is daarbij argumenten te verzamelen. Die argumenten 

zet u in de chat. U gaat dus echt met elkaar aan de slag. Gaat u liever nog in gesprek over de thema’s 

die zojuist aan de orde kwamen, of heeft u andere vragen of opmerkingen, dan kunt u hier blijven in 

het plenaire deel. Na de werkateliers hebben we een pauze. In die tijd werken we achter de 

schermen aan het verzamelen van de opbrengst. Daarover gaan we daarna bij de afrondende sessie 

met elkaar in gesprek.  
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Werkatelier 1 

Samenvatting 

Aan het werkatelier Wijk bij Duurstede – Langbroek namen 7 personen deel.  

Er bleek niet veel draagvlak voor windmolens op plekken in de gemeente Wijk bij Duurstede. De 

afstand tot woningen en de overlast die ze kunnen veroorzaken geven veel zorgen bij de deelnemers.  

Ook zijn er veel zorgen over schade aan de gezondheid die de molens mogelijk veroorzaken 

Daarnaast vonden de deelnemers het lastig om groene stickers te plakken bij vlakken op de kaart 

waarvan zij de situatie ter plaatse niet kennen. Ook daar wonen immers mensen die overlast kunnen 

hebben van windmolens. Er zijn dan ook geen stickers op een gebied geplakt.  

Ook werd nog eens benadrukt dat de situatie langs infrastructuur niet onderling vergelijkbaar is. Een 

snelweg of spoorlijn is goed zichtbaar en hoorbaar in het landschap (en zorgen dus al voor 

horizonvervuiling en geluid), het Amsterdam Rijnkanaal zie je bijna niet in het landschap zelf en is dus 

geen herkenbare structuur.  

Er werd geopperd dat Wijk bij Duurstede er ook voor kan kiezen om niet mee te blijven doen in U16 

verband. En of dan rijk en/of provincie in zullen grijpen valt nog te bezien. 

De meningen blijven verdeeld, enerzijds lijken windmolens langs infrastructuur zoals snelwegen, (en 

evt spoorwegen en industrieterrein) meer voor de hand liggend, anderzijds wonen ook daar mensen 

op 400-500 afstand en dus lopen zij kans op overlast van windmolens. 

Ook is nog geopperd of plaatsing in het bos/Nationaalpark van de Heuvelrug niet onderzocht zou 

moeten worden.  

Chat werkatelier 1 
27-01-2021 
 

[Gisteren 20:06] manja (Gast) 

klopt het dat ik nog geen kaart zie? 

 

[Gisteren 20:06] manja (Gast) 

ik zo 

 

[Gisteren 20:06] manja (Gast) 

ik zie een zwart scherm 

 

[Gisteren 20:06] Niels van Echtelt 

nee, misschien moet je inkomende video inschakelen 

 

[Gisteren 20:07] Niels van Echtelt 

zie namelijk wel een kaart 

 

[Gisteren 20:07] manja (Gast) 

mijn camera kan ik niet aanzetten 

 

[Gisteren 20:08] manja (Gast) 

inkomende videao staat aan 

 

[Gisteren 20:09] manja (Gast) 

ik ga even er uit 
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[Gisteren 20:15] Niels van Echtelt 

ik wel 

[Gisteren 20:18] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

eens! minimaal 10 keer de ashoogte 

 

[Gisteren 20:19] Jan de Geus (Gast) 

bent u het met mij eens dat Nederland de WHO voorschriften moet volgen inzake corona bestrijding? 

Ja of nee volstaat. 

 

[Gisteren 20:19] Jan de Geus (Gast) 

Bent u het met mij eens dat ook de WHO richtlijn voor afstand windmolens ook na geleefd moet 

worden? ja of nee 

 

[Gisteren 20:20] Jan de Geus (Gast) 

Als er overlast ontstaat kan dan de omwonende de windmolen uitzetten? 

 

[Gisteren 20:21] Jan de Geus (Gast) 

Vaststellen dat wanneer wij praten over windmolens het gaat over alle windmolens. Geen onderscheid 

maken tussen klein- en windturbines. 

 

[Gisteren 20:21] AH (Gast) 

@Niels: je hebt je wel laten verleiden tot A en B en groene stickers!!!! Je zei net dat je dat niet wilde 

 

[Gisteren 20:22] AH (Gast) 

over gebieden die je niet kent!!1 

 

[Gisteren 20:22] AH (Gast) 

Dit gebeurt ook in de andere ateliers 

 

[Gisteren 20:23] Jan de Geus (Gast) 

Wanneer méér dan 400m gehanteerd wordt, dan kan het volgens het werkstuk nergens. En dat zou 

geen optie zijn. Prima om geen windmolens in Wijk te hebben, wij hebben kersen. De Wieringermeer 

heeft windmolens en wij kersen. 

 

[Gisteren 20:23] Jan de Geus (Gast) 

Werkafspraken , met wie? 

 

[Gisteren 20:24] Jan de Geus (Gast) 

Neemt u als bestuurders met de kreet i het werkdocument "Zorgen die wij serieus nemen" die met 

400m wel echt serieus? 

 

[Gisteren 20:25] Jan de Geus (Gast) 

Volgens de wethouder moet er nu gewerkt worden met huidige beschikbare technieken. In uw 

werkdocument staat "Innovatie om te komen tot steeds stillere windmolens" Zij spreekt zichzelf tegen. 

 

[Gisteren 20:28] Niels van Echtelt 

Bezorgde Bewoners Bovenwijkerweg geeft de voorkeur aan windmolens direct langs infrastructuur en 

in industriegebieden. Echter hebben wij onvoldoende kennis van de gebieden die buiten ons 

verenigingsgebied vallen omdat onze regio deze beide structuren ontbreekt. Om die reden kunnen wij 

dan ook geen uitspraak doen over gebieden elders. Daarnaast ondersteunen wij de 10x tiphoogte 

welke de WHO voorschrijft. 

 

[Gisteren 20:29] Jan de Geus (Gast) 
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Het gaat niet om het lawaai wat je hoort maar wat je niet hoort. Ulfrasone geluiden die je zeeziek 

maken. 

 

[Gisteren 20:29] AH (Gast) 

Edwin van Dorp: je stuurt dat iedereen groene stickers plaatst.... je zou ook naar de rode horen te 

vragen. Die staan nog nergens! 

 

[Gisteren 20:29] ferdinand vaandrager (Gast) 

lukt me niet om deel te nemen aan chat, weet niet waarom niet. mijn mening is dat we plek voor 

windmolens moeten zoeken waar ruimte/afstand is, en bewoners er zo weinig mogelijk last van 

hebben. dat betekent plaatsen in /bij uiterwaarden en in nationaal park de utrechtse heuvelrug. die 

worden niet aangegeven op het kaartje, maar waarom zou dit niet kunnen.  

 

[Gisteren 20:31] Jan de Geus (Gast) 

De wethouder verbergt zich achter de opdracht van de overheid. Zij heeft collega's in het 

Amsterdamse stadsbestuur die daar anders mee om gaan. Die zeggen gewoon "deze wet is zo niet 

Amsterdams.  

 

[Gisteren 20:32] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Er is expliciet aangekaart vanuit de sessies en enquêtes dat de mogelijke locatie ARK uitgesloten moet 

worden omdat deze bijzonder verschilt tov snelwegen, industriegebieden en spoorlijnen. Deze 

infrastructurele werken zorgen namelijk wel al voor geluidsoverlast en horizon vervuiling. Het ARK ligt 

in een weids open landschap en is op korte afstand niet te zien omdat deze 3 meter onder het 

maaiveld ligt. Dit is dus tekentafel wijsheid. 

 

[Gisteren 20:32] Jan de Geus (Gast) 

Wanneer de gemeente niet meedoet met U16 dan gaat U16 en de provincie het bepalen. Ik zou 

zeggen, laat dan maar eens zien wat er dan zou gebeuren. 

 

[Gisteren 20:33] Jan de Geus (Gast) 

Mevrouw de Groot houdt bijen. Advies, houdt uw bijen binnen wanneer de molens draaien. Dodelijk 

voor insecten. 

 

[Gisteren 20:34] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

De plaatsing van windmolens zou moeten voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarde, 

waaronder:Alle natuur en cultuur historische gebieden zouden moeten worden beschermd tegen 

plaatsing van windmolens.  

 

[Gisteren 20:34] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

2) straal van 10 x de as om de molen heen moet vrij zijn van bewoners 

 

[Gisteren 20:35] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

3) infrastrukturele plekken (bvb naast snelwegen als eerste in overweging nemen 

 

[Gisteren 20:35] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

4) BELANGRIJK: iedere windmolen, ongeacht de grootte, is een windmolen! 

 

[Gisteren 20:35] Jan de Geus (Gast) 

Over de kosten van het aansluiten op het stroomnetwerk het volgende: laat alle kosten t.l.v. de 

exploitant komen. Anders betaalt de burger het en die kan geen hogere kosten meer dragen. 

 

[Gisteren 20:36] Jan de Geus (Gast) 

Uiterwaarden liggen op nog geen 400m van de dijkbewoners. 
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[Gisteren 20:36] Jan de Geus (Gast) 

Dus uiterwaarden vrij houden 

 

[Gisteren 20:36] Niels van Echtelt 

BBB sluit zich aan bij punt 4 van Nathalie 

 

[Gisteren 20:37] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

Niels van Echtelt plaats jij geen rode stikkers? 

 

[Gisteren 20:38] Jan de Geus (Gast) 

Wat is een "natuurtoets"? Voor de exploitant zou een MER rapportage moeten gelden. 

 

[Gisteren 20:38] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

eens met dit punt (gebied M is veel te dicht op de mensen) 

 

[Gisteren 20:39] Jan de Geus (Gast) 

Financiële participatie van de lokale gemeenschap. Vanwaar de voorkeur voor een coöperatie en niet 

voor een BV of Fa.? 

 

[Gisteren 20:41] Jan de Geus (Gast) 

50% lokale participatie. Het is bekend dat wat als lokale participatie gestart is, later toch verkocht werd 

aan buitenlandse beleggers.  

[Gisteren 20:43] Sluis, J. van der (Jeroen) 

eens Niels 

 

[Gisteren 20:43] AH (Gast) 

Je had deze  groene er al in gezet! Dit is de 2e keer bij A en B van Niels . Dan heeft hij 5 groen 

uitgedeeld. Dus graag 3 weghalen!!!1 

 

[Gisteren 20:44] Jan de Geus (Gast) 

Reken de Green Deal en de Klimaat wet nog eens door. In 2050 zou volgens de Green Deal er 265.000 

windmolens moeten zijn. Dat heeft een oppervlakte van Spanje volledig nodig. En dan nog moet je 

toch normale centrales hebben voor de stroom opwekking tijdens windstiltes of storm. 

 

[Gisteren 20:44] Jan de Geus (Gast) 

Edwin, niet iedereen wordt zeeziek.  

 

[Gisteren 20:46] AH (Gast) 

@Edwin van Dorp: je hebt de groene blokken van Niels dubbel uitgedeeld. Dat had je in het begin ook 

gedaan. Dat is niet correct!!!!! Kun je dat herstellen?? Ik kan niet meepraten heb digitale problemen. 

 

[Gisteren 20:46] Sluis, J. van der (Jeroen) 

JvdSluis: 3x rood op locatie M 1) het ARK is een weids openlandschap met geen enkele link naar grote 

industriele objecten, geluid/horizon. het ARK is tekentafel wijsheid, 2) vanwege de asociale richtlijn van 

400 meter tot woonhuizen en de gezondheidsrisico’s die zijn aangetoond 3) impact op 

weidevogelgebied met honderden vogels (oa trekvogels) 

 

[Gisteren 20:47] Jan de Geus (Gast) 

Geef een exploitant de verplichting om de recycling t.z.t. nu al in een fonds af te storten, voor 100%. 

 

[Gisteren 20:47] AH (Gast) 

De eerste blokken waren van Niels  



21 
 

 

[Gisteren 20:48] AH (Gast) 

Dus die zijn toch echt dubbel!!!! 

 

[Gisteren 20:48] AH (Gast) 

De eerste en de derde waren van Niels.  

 

[Gisteren 20:48] Jan de Geus (Gast) 

Er wordt gesproken over recycling, de eerste wieken worden nu begraven, er is geen recycling plan. 

Niet voor de wieken en niet voor de zonnepanelen, de zonnepanelen, het nieuwe asbest. 

 

[Gisteren 20:50] AH (Gast) 

Graag Rood bij A en B. Daar liggen 2 dorpen. Mijn voorkeur bij industriegebied en niet bij woningen. 

Mens welzijn gaat voor.  

 

[Gisteren 20:50] Jan de Geus (Gast) 

Bij brand van een zonnepanelen dak wordt de rommel in de wijde omgeving verspreid. Wie betaalt die 

kosten om het op te ruimen? 

 

[Gisteren 20:51] Jan de Geus (Gast) 

Ik zie de voorstanders van zon en wind ook iedere keer het woord "milieu" misbruiken. Windmolens en 

zonnepanelen zijn per saldo slecht voor het milieu. 

 

[Gisteren 20:52] AH (Gast) 

Graag de richtlijnen van de WHO aanhouden mbt afstanden! In richtlijnen voor rode blokken 

 

[Gisteren 20:53] Jan de Geus (Gast) 

In het werkdocument staat ook dat de exploitant t.z.t. de installatie moet opruimen. Een windturbine is 

een ijsberg, méér beton onder de grond dan boven de grond. Blijft dat beton onder de grond liggen? 

 

[Gisteren 20:53] AH (Gast) 

rest vn gebied ken ik niet goed. Kom uit Maarn 

 

[Gisteren 20:55] Jan de Geus (Gast) 

Windturbines op de Heuvelrug zie je vanaf Amsterdam en Arnhem! Uniek landschap ook vanaf een 

grote afstand niet aantasten. 

 

Werkatelier 2 

Samenvatting 

We starten het tweede werkatelier met zes stakeholders. Al snel gaven enkele stakeholders uit de 

omgeving Langbroek/Wijk bij Duurstede te kennen dat ze het een ondemocratisch en ondoenlijke 

opgave vonden om mee te denken over locaties in de regio. Ze wilden ze niet in hun eigen gebied 

plekken aanwijzen en zeiden over andere gebieden geen uitspraak te kunnen doen. Dat gold ook 

voor de vertegenwoordiger van de Duurzaamheidsraad uit de gemeente  Utrechtse Heuvelrug. Ze 

wilden praten over het waarom, niet over het hoe en wat.  

Met de resterende stakeholders - waterschap, projectontwikkelaar en energiecoöperaties - is een 

constructief gesprek gevoerd over de voors en tegen van diverse locaties. Uiteraard ging de eerste 

voorkeur uit naar de al in het Pondera-rapport aangewezen locaties, maar er werden ook 

vraagtekens geplaatst bij gebieden die nu als “minder kansrijk” te boek staan. Denk aan de gebieden 

langs de provinciale weg naar Wijk, vergelijkbaar met de situatie rond Lopik.  



22 
 

Sommige gebieden bleken onvoldoende bekend om er een uitspraak over te doen, zoals de locaties 

achter de Utrechtse Heuvelrug en ten westen van Houten.  

Er bleek voorkeur uit te gaan naar aansluiting op bestaande (hoofd)infrastructuur, met name 

vanwege de zichtlijnen en de afstand tot de bestaande bebouwing.  

Vraagtekens werden geplaatst bij het afwijzen van windturbines op de Utrechtse Heuvelrug, een 

fenomeen dat in ons omringende landen heel gewoon is en naar ons idee geen afbreuk doet aan de 

landschappelijke, ecologische en recreatieve waarde van het bosgebied.  

Al met al een vruchtbare bijeenkomst en jammer dat drie stakeholders daaraan niet wilden 

bijdragen.  

 

Chat werkatelier 2 

[Gisteren 20:10] Thalina (Gast) 

Bezorgde buurtbewoners Wijkerweg, wij gaan deze sessie verlaten, wij zijn van mening niet voldoende 

op de hoogte te zijn van andere gebieden en vinden het bijzonder dat er van ons verlangd wordt 

gebieden aan te wijzen terwijl wij inhoudelijk niets weten van deze gebieden. Verder zou de discussie 

moeten zijn waarom nu en uberhaupt waarom ipv waar.  

 

[Gisteren 20:14] Brendan Williams 

Voor locatie i: langs amsterdam rijnkanaal verlengde van reeds vergunde windpark  

 

[Gisteren 20:15] Brendan Williams 

Voor locatie H: meeste afstand tot woningen (grootste roze vlek). Dit is een grote relatief lege polder. 

 

[Gisteren 20:16] Brendan Williams 

Voor locatie C want langs snelweg. Misschien lastiger als er in de toekomst huizen in de buurt komen 

(of alternatief locatie M) 

 

[Gisteren 20:22] Wim Heijbroek 

E: als waterschap met doelstelling in 2030 energieneutraal te zijn, hebben we een quickscan laten 

uitvoeren naar windmogelijkheden op onze objecten.  De RWZI Houten kwam daar als  kansrijkvoren 

M: gebied is uit mijn contacten gebleken alskansrijk 

 

[Gisteren 20:26] Hans Dam ECB (Gast) 

zoekgebieden groen: I, C en M vanwege verdeling van lusten en lasten.  

 

[Gisteren 20:29] Hans Dam ECB (Gast) 

Hans Dam , ECB: rood in zoekgebieden N, L en G ivm zichtlijnen, M wel tegenover L niet,  

 

[Gisteren 20:34] AH (Gast) 

Utrechtse Heuvelrug is een Nationaal Park. Daarom is dat uitgesloten! 

 

[Gisteren 20:35] AH (Gast) 

Utrechtse Heuvelrug heeft daarom A en B  

 

[Gisteren 20:35] AH (Gast) 

langs de A12 

 

[Gisteren 20:36] Hans Dam ECB (Gast) 

Hans Dam: waarom is de top van de heuvelrug niet in ogenschouw genomen op de langere termijn.  
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[Gisteren 20:38] Hans Dam ECB (Gast) 

Bert Smit: op de lange termijn het Amsterdam Rijnkanaal als een zichtlijn aan een kabel 

 

[Gisteren 20:41] Wim Heijbroek 

Denk toch ook aan provinciale wegen. Kijk naar Lopik. Naar mijn mening is dat niet hinderlijk wat 

betreft landschappelijke inpassing 

 

Reactie per e-mail 
Van de heer Bert Smit, deelnemer aan dit werkatelier, ontving de organisatie onderstaande 
inhoudelijke bijdrage omdat hij op zijn IPad de argumenten niet in de chatbox kon noteren.  
 
“Mijn voorkeur gaat uit C, I en M. 
C en M volgen de natuurlijke zichtlijnen van het Adam Rijnkanaal. Ook zijn daar de maximale 
gewenste zichtafstanden te realiseren. 
Gewenst is 4 x tiphoogte. Dan ben gelijk toekomstgericht bezig en voorkom je bij veranderende 
regelgeving je direct je plannen sterk moet aanpassen. Bovendien laat je gemeente ook het 
belang van de inwoners meetellen. Bovendien kun je langs het Adam Rijnkanaal ook naar de 
periode na 2025 nog uitbreiden. 
KJG Bij G is de horizon belastingvan de inwoners al voldoende op de proef gesteld. 
J en G liggen in het open gebied van Schalkwijk daar wordt een zeer zware belasting op de 
omgeving en bovendien heb je daar te maken met de Waterlinie. 
Een heeeeeeeeeeeeel belangrijk punt is het lokaal eigendom van de Turbines, dat moet goed 
geregeldzijn. 
Succes” 

 

Werkatelier 3 
Samenvatting 
In dit werkatelier wind zat een mooie mix van grondeigenaren, belangenorganisaties en 
initiatiefnemers. Het merendeel daarvan kwam uit de gemeente Bunnik. Zij hebben kritisch gekeken 
naar de mogelijke zoeklocaties voor wind energie in de Kromme Rijn streek, maar keken daarbij 
vooral naar de eigen gemeente. Deelnemers gaven aan de gebieden buiten de eigen gemeente niet 
zo goed te kennen, of zich er van bewust zijn dat elke gemeente een bijdrage moet leveren. 
Daardoor werden de stickers, zowel groen als rood, vooral in de eigen gemeente geplakt. 
 
De deelnemers hadden overwegend een positieve grondhouding ten opzichte van windenergie. Dit 
uitte zich ook in een groter aantal groene dan rode stickers. Vooral de clusters D, F en H werden door 
de deelnemers als kansrijk voor windenergie gezien. De clusters B en C kregen enkel rode stickers.   
Belangrijkste argumenten voor het plakken van de stickers was de combinatie van de windrichting en 
de draaiing van de zon. Gebieden aan de zuid- en westkant van de dorpen werden minder positief 
beoordeeld, omdat er dan meer overlast van geluid en slagschaduw ervaren wordt. 

 

[Gisteren 20:15] Marc (Gast) 

ik heb begrepen dat de nieuwe generatie windmolens veel stiller worden 

 

[Gisteren 20:17] Ragnhild scheifes 

Dat hoeft elkaar niet te bijten. Juist goed voor het net. 

 

[Gisteren 20:19] Jeroen de Hartog 

Windturbines hebben invloed op de gezondheid en beleving van omwonenden. Windturbinegeluid 

wordt eerder als hinderlijk ervaren dan bijvoorbeeld lawaai van industrie of verkeer; het karakter van 

het geluid (zwiepend/zoevend) speelt daarbij een belangrijke rol. De WHO adviseert om het 

geluidsniveau van windturbines onder de 45dB te houden, omdat niveaus hierboven geassocieerd zijn 
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met negatieve gezondheidseffecten. De huidige wettelijke grenswaarden in Nederland zijn 47 dB Lden 

(overdag) en 41 dB Lnight (’s nachts) op de gevel (buiten dus). De hoeveelheid hinder die men ervaart 

als gevolg van windturbine geluid hangt samen met de sterkte van het geluid (in dB). Advies van de 

GGD is om in het belang van de gezondheid van bewoners windturbines zo ver mogelijk van 

woonkernen te plaatsen. 

 

[Gisteren 20:19] Jeroen de Hartog 

https://www.rivm.nl/nieuws/overzicht-van-literatuur-over-gezondheidseffecten-geluid-windturbines 

 

[Gisteren 20:20] loek (Guest) (Gast) 

loek Bosman THW/FGH 

 

[Gisteren 20:24] Marc (Gast) 

Zoveel mogelijk de natuur sparen, dus niet plaatsen in B, N en K. Wel plaatsen aansluitend op 

Goyerbrug I, M en H. 

 

[Gisteren 20:25] loek (Guest) (Gast) 

loek Bosman: De Federatie is van mening dat deze regio niet geschikt is voor windturbines. Als 

alternatieven geen soelaas bieden dan geldt voor ons als belangrijkste criterium: aftand tot 

woonkernen. Daarom niet in B en zien we A als enige mogelijkheid, mits aan de overkant van de A12. 

Wat de overige gebieden betreft past ons als Heuvelruggers terughoudendheid. Als ons expliciet 

wordt gevraagd om toch locaties te noemen, dan lijken H en L ons de minst slechte oplossing, ook 

weer vanwege de afstand tot woonkernen. 

 

[Gisteren 20:32] Pieter van der Grift (Gast) 

Bij de keuze voor een lokatie en de afstand tot de bebouwdekom rekening houden met de richting 

van de zon dus aan de noord zijde van de woonkernen. Wat betreft geluid heeft een overgwegende 

westlijke windrichting is tenopzicht van de woonkernen. Dit geeft de voorkeur Noord/oost ten 

opzichte van de woonkernen. 

 

[Gisteren 20:34] Ragnhild scheifes 

Ik vind het het belangrijkst dat je eerst kijkt naar draagvlak. en van daar uit initiatieven realiseert. C lijkt 

me niet een goed gebied. Ik vind dat elke gemeente zijn eigen opgave heeft dan zou ik D, F en H 

aanmerken als gebieden.  

 

[Gisteren 20:37] Pieter van der Grift (Gast) 

Houd rekening met de bereidheid van de grond eigenaren om innitiatieven uit te werken. Zonder 

bereidheid op de grond komt er niets van de grond! pas op met te smalle selectie van de kansen . 

 

[Gisteren 20:39] WOLBERT Peter (ENGIE Energy Solutions B.V.) (Gast) 

gebied en D, F en H verdienen een groene sticker gelet op ligging , met de overwegende windrichting 

en slagschaduw. verder is een combinatie met zonneparken technisch verstandig ivm beperken van 

aansluitkosten op het net. Zeer belangrijk is draagvlak door participatie in eigenaarschap door een 

lokale coöperatie, waardoor bewoners financieel rendement ontvangen op hun investering. De praktijk 

leert dat dat draagvlak oplevert. 

 

[Gisteren 20:41] WOLBERT Peter (ENGIE Energy Solutions B.V.) (Gast) 

ook gebied I is een 'nobrainer' vanuit ontwikkelperspectief overigens. Dit is een groot gebied parallel 

aan grootschalige infrastructuur, waar ook elders al in een lijnopstelling windturbines zijn geplaatst of 

gepland. 

 

[Gisteren 20:43] Ragnhild scheifes 

eEns met Jeroen wat betreft geluids-beleving. Daarom is draagvlak de kern 

https://www.rivm.nl/nieuws/overzicht-van-literatuur-over-gezondheidseffecten-geluid-windturbines
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[Gisteren 20:55] loek (Guest) (Gast) 

Loek Bosman: om enige kans op draagvlak te houden is het essentieel dat  voorkomen wordt  dat de 

aldus opgewekte duurzame energie weer wegvloeit naar extra energie-intensieve economische 

activiteiten in de regio (vgl wat er in de Wieringermeer is gebeurd). "Niet  waarschijnlijk" is 

niet  genoeg. Dichttimmeren! 

 

[Gisteren 20:57] Jeroen de Hartog 

GGD Advies: 

Geluidsoverlast zoveel mogelijk beperken (WHO 45 dB en liever nog lager) 

Aandacht voor niet-akoustische factoren: 

vroegtijdige communicatie met omwonenden.  

aandacht aan de bouwfase (hinder beperken). 

Inspraak of (mooier nog) eigenaarschap van de plannen. 

Klachtensysteem. 

Leefbaarheidsfonds, opbrengsten ten goede leefomgeving. 

Landschappelijke inpassing. 

Houd rekening met overlast van randapparatuur/transformatoren 

Mogelijkheid om windturbine tijdelijk stil te zetten. 

 
Werkatelier 4 
 
Samenvatting 
In het werkatelier 4 waren in eerste instantie 6 deelnemers. Maar uiteindelijk bleven er 4 
deelnemers over. Een deelnemer maakte bekend dat hij voor een project bureau werkt en dat hij 
graag windturbines en zonnevelden wilde realiseren. De gespreksleider, Martijn, vroeg hem om het 
groepje te verlaten omdat dat hij hier met andere belangen zit dan de inwoners/belangengroepen. 
Dat vond hij geen probleem. Een andere deelnemer, in het scherm genaamd ‘AH’ wilde zich niet 
kenbaar maken en had de camera niet aan. De gespreksleider verzocht ‘AH’ daarom om het gesprek 
te verlaten. Dat gebeurde niet meteen en een aantal keren kwam AH terug.  
 
De vier deelnemers die over bleven was een gemixte groep. Ze kwamen uit de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug, Bunnik/Houten en Wijk bij Duurstede. Niet iedereen gebruikte alle stickers omdat een 
aantal deelnemers geen stickers wilde plaatsen op plekken die ze niet kennen.  
 
Twee deelnemers waren er niet voor om windmolens te plaatsen in de KRS. 
Een persoon uit Wijk bij Duurstede was tegen windmolens en die benadrukte dat windmolens niet in 
het lange weteringgebied moeten komen. Desondanks plakte deze deelnemer wel groene stickers 
langs het Amsterdam Rijnkanaal. Dat deed een andere deelnemer ook die in principe tegen 
windmolens is.  
 
De deelnemer uit de Utrechtse Heuvelrug plaatste 2 rode stickers vlakbij het bos (gebied B). En gaf 
de voorkeur voor een windmolen langs de snelweg bij gebied A. 
Een deelnemer namens de LTO Bunnik/Houten gaf aan dat hij juist wel voor windmolens is omdat 
zonnevelden veel landbouwgrond opeisen. Hij kan echter niet aangeven waar wel en waar niet. Elke 
locatie was dus in feite goed. 
 
Chat werkatelier 4 
 
[Gisteren 20:21] berend musegaas (Gast) 

Gebied A: ligt te dicht bij Nationaal Park (net erbuiten). In het afwegingskader van gemeente Utrechtse 

Heuvelrug (aangenomen door gemeenteraad) is een strook van 400 meter buiten NP ook uitgesloten.  
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[Gisteren 20:22] Bastiaan V (Gast) 

Aansluiten bij infrastructurele werken. Groene stickers bij Schalkwijk (I) en rode stickers bij 

Maarsbergen (B) en naast Wijk en Cothen. 

 

[Gisteren 20:23] berend musegaas (Gast) 

Gebied B dus twee rode stikkers 

 

[Gisteren 20:26] berend musegaas (Gast) 

Gebied A: Groene stikker, want ligt bij snelweg en op het oog geen grote natuurwaarden. 

 

[Gisteren 20:26] Dorresteijn, K (Koen) 

Ik zit hier namens LTO afdeling Bunnik/Houten voor land en tuinbouw voor de hele gemeentes en kan 

niet voor individuele boeren aangeven jij wel jij niet. Maar in algemene zin kan ik zeggen dat wij liever 

wat meer wind zien. Immers als wij stellen dat er geen wind moet komen het ruimtebeslag op grond 

voor zon heel groot is. 

 

[Gisteren 20:27] Bastiaan V (Gast) 

Ik ben sterk van mening dat we onze waardevolle natuur en leefomgeving moeten sparen van 

windmolens. Dus alleen op plaatsen zonder beschermde natuurstatus en op voldoende afstand van 

woningen. Langs het kanaal of snelweg is beter dan rommelig in het landschap. 

 

[Gisteren 20:28] Bastiaan V (Gast) 

Mijn mening blijft echter dat het vreselijk inbreukmakende machines zijn en dat we beter kunnen 

wachten op kernenergie en geo. 2030 is geen valide deadline. 

 

[Gisteren 20:29] Jeroen Hietink 

Ik wil graag melden dat ik in basis mordicus tegen het plaatsen van windmolens ben, daarmee is dus 

ook het plaatsen van drie groene of rode stickers geenszins representatief voor mijn mening. De keuze 

voor groene stickers in gebieden B en I is dan ook het kiezen uit twee kwaden. 

 

[Gisteren 20:35] berend musegaas (Gast) 

Waarom heeft het kleine gebiedje ten noorden van Maarsberge (tegen de grens van Woudenberg) 

geen letter gekregen. Lijkt mij beter te passen binnen het afwegingskader van Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug. 

 

[Gisteren 20:45] Bastiaan V (Gast) 

Het weteringgebied moet sowieso vrij blijven van windmolens (groot en klein) - het gebied is van te 

grote natuur landschappelijke en cultuur historische waarde om inbreuk en verrommeling te 

faciliteren. 

 
Werkatelier 5 
 
Samenvatting 
In totaal waren er  8 deelnemers tijdens het werkatelier. 
 
Na onderlinge kennismaking begon het werkatelier met vragen van deelnemers over de functie van 
het werkatelier en de stakeholderbijeenkomst in het keuze- en besluitvormingsproces richting 
zoekzones, en wat er met de resultaten gebeurt. De gespreksleider verwees daarvoor naar de 
plenaire sessie. 
 
Aan de deelnemers werd vervolgens gevraagd om op kaart aan te geven in welk cluster nader 
onderzoek van grootschalige opwek van windenergie een goed idee is, en waar niet. Ze waren 
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terughoudend in het plaatsen van groene kaarten, omdat deze vaak in clusters zouden komen buiten 
hun directe leefomgeving. “Wie ben ik om anderen met dit probleem op te zadelen?”  
 
In eerste instantie werd wel een aantal rode kaarten (wind geen goed idee) toegekend, maar deze 
kwamen terecht in het gebied van de Langbroeker Wetering. Dat is echter geen zoekzone. Een van 
de inwoners van Odijk wees op de kans dat gebieden C en F binnen afzienbare tijd worden bestemd 
voor woningbouw. Een deelnemer wilde geen rode kaarten plaatsen omdat er nog veel groene 
stroom nodig is en restricties de opwek bemoeilijken. 
 
In het aansluitende gesprek plaatsten deelnemers vervolgens een aantal groene kaarten.  
LTO ziet het liefste windturbines in plaats van zonnevelden. Het landbouwareaal in de KRS staat al 
onder druk. Met windturbines is er nog (kringloop)landbouw mogelijk, terwijl zonnevelden veel 
plaats innemen en met landbouw niet te combineren zijn. Een aantal turbines in lijnopstelling op zo 
groot mogelijke afstand tot woningen passen in gebied H en I, en mogelijk ook in gebied D. Daarmee 
wordt versnippering tegengaan en het bevordert de ‘aansluitbaarheid’ op het Stedin-netwerk. 
Locaties aan de snelweg en het spoor zijn in principe geschikt, locaties A, B en D hebben nauwelijks 
effect op geluidsbelasting omdat de snelwegen al geluid geven. Vandaar dat cluster D dat zowel 
spoor als snelweg combineert een goede locatie lijkt. 
 
Tijdens de gedachtenwisseling gaven de deelnemers nog mee een grotere nadruk op het volleggen 
van daken met zonnepanelen. Voor windturbines moet de afstand tot bewoning zo groot mogelijk 
zijn, i.v.m. geluidhinder, slagschaduw en mogelijke negatieve gezondheidseffecten. Als 
afstandscriteria zijn de richtlijnen van de WHO genoemd. Inpassing van windturbines altijd in overleg 
met de direct omwonenden. Indien windturbines te dicht bij bebouwing worden toegestaan, kan dat 
effect hebben op de WOZ-waarde van die gebouwen. Grote windturbines hebben voors en tegens. 
De opbrengst neemt kwadratisch toe met de rotordiameter. Anderzijds zorgen hogere masten voor 
verder  reikende slagschaduw. Een goede afweging is nodig: grotere turbines die vaker moeten 
stilstaan leveren geen goede opbrengst. In de kaart is niet zichtbaar of de gebieden met een letter 
wel kunnen worden aangesloten op het Stedin-netwerk. Kiezen voor een gebied zonder 
aansluitmogelijkheden helpt niet. 
 
Chat werkatelier 5 
[Gisteren 20:16] Willem (Gast) 

nee ik blijf lekker, ik stel de vraag wel n de chat 

 

[Gisteren 20:17] Maarten van der Hoeven 

Namens de st. behoud het weteringgebied stel ik dat het gehele langbroekerweteringgebied 

uitgesloten moet worden van Windmolens (groot of klein) en zonnevelden. Als st. zien wij graag een 

ambitieus plan om huizen te isoleren en daken vol te leggen. De tijdslimiet op te rekken naar wat we 

op Europees niveau hebben afgesproken. En voor de afstand tot bebouwing het advies van WHO te 

volgen, namelijk 10x ashoogte 

 

[Gisteren 20:19] Willem (Gast) 

We hebben criteria behandeld. Als de criteria gevolgd worden, wat zijn dan de meest logische 

lokaties? 

 

[Gisteren 20:23] Panne, Remco van der 

Gezondheisrisico 

 

[Gisteren 20:23] Jeroen van der Hoeven 

vanuit oogpunt van cultuurhistorie en natuurgebied is de hele langbroekerwetering gebied niet 

geschikt voor windmolens; het impassen van windmolens op andere eventueel geschikte gebieden zou 

in goed overleg moeten gaan met directe omwonenden inachtneming van gezondheid 
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[Gisteren 20:25] Panne, Remco van der 

Rood gebied over alle gemeenten  

 

[Gisteren 20:25] Willem (Gast) 

Willem je link is slecht 

 

[Gisteren 20:27] Jesse Bongers (Gast) 

in verband met ruimtebeslag kiest LTO voor wind in plaats van zon. Als er 

 

[Gisteren 20:27] Willem (Gast) 

Ik ben er ook nog Willem!\ 

 

[Gisteren 20:27] Steven Bakker 

Windmolens nabij woongebieden zorgt onomstotelijk voor gezondheidsschade. Daarom zijn 

windmolens geen optie.  

 

[Gisteren 20:28] Steven Bakker 

Het plaatsen van windmolens op een afstand die niet tien maal de hoogte bedraagt is een 

onrechtmatige overheidsdaad.  

 

[Gisteren 20:30] Panne, Remco van der 

C en F zijn bouwgebied binnen 5 jaar 

 

[Gisteren 20:31] Floor Pennink (Gast) 

De afstand van windmolens tot woningen is belangrijk, hoe groter hoe beter. Daarom plaats ik mijn 

groene kaarten op de brede paarse gebieden. Als je dan voor een lijnopstelling in het midden van dit 

gebied kiest is de afstand tot woningen zo groot mogelijk. Daarom plaats ik goene kaarten in gebied 

H en I. Ook in gebied D zie ik mogelijkheden, zo ver mogelijk naar het noorden. 

 

[Gisteren 20:32] Floor Pennink (Gast) 

Er zal nog veel groene stroom moeten worden opgewekt. Hiervoor wil ik geen restricties opwerpen. 

Daarom plaasts ik geen rode kaarten. 

 

[Gisteren 20:37] Willem (Gast) 

Belangrijke criteria waren dat de lokaties aan de snelweg en het spoor als geschikt werden geacht 

 

[Gisteren 20:38] Panne, Remco van der 

Binnen <10x turbine hoogte van woonwijk is gezondheidsrisico 

 

[Gisteren 20:40] Willem (Gast) 

Lokaties A B en D hebben nauwlijks effect op geluidsbelasting omdat de snelwegen al geluid geven. 

Vandaar dat D wat zowel spoor als snelweg combineert een goede lokatie lijkt. 

 

[Gisteren 20:41] Steven Bakker 

Onjuist. Het geluid van windmolens is anders. Totaal niet te vergelijken.  

 

 

[Gisteren 20:42] Steven Bakker 

De lage toon en de trillingen die windmolens veroorzaken zorgen juist voor gezondheidsschade.  

 

[Gisteren 20:42] Steven Bakker 

Daar zijn veel onderzoeken naar gedaan.  
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[Gisteren 20:42] Panne, Remco van der 

Waardedaling woning 

 

[Gisteren 20:42] Willem (Gast) 

stel wegens corona die 1 juli uit naar 1 juli 2022 

 

[Gisteren 20:48] Floor Pennink (Gast) 

Opbrengst windmolens neemt kwadratisch toe met de rotordiameter 

 

[Gisteren 20:56] Maarten van der Hoeven 

Het geluid en slagschaduw overlast neemt met de lengte ook enorm toe. Het aantal rapporten over de 

gezondheidsrisico door molens stapelen zich op. Met teveel geluid of slagschaduw overlast staan de 

molens straks stil. Dan hebben we nog steeds geen groene stroom. We doen er beter aan om nu al 

mee te gaan met de richtlijnen van WHO en als maatstaf 10x de ashoogte tot bebouwing aan te 

houden. Anders riskeert de overheid / gemeente enorme claims straks.  

 

[Gisteren 20:57] Wamsteker, B (Bart) 

Slagschaduw van de windmolens is een belangrijk onderdeel van het woongenot, het staat buiten kijf 

dat plaatsing van windmolens zorgt voor slagschaduw. Slagschaduw zorgt voor een aanzienlijke 

vermindering van het woongenot voor de bewoners in cirkel D. 

Bij een geluidsniveau van 45 dB ondervindt 30 procent van de mensen hinder. De norm voor 

windmolens is gemiddeld 47 dB. Dat betekent dat er ook periodes zullen zijn dat geluidsniveau (veel) 

meer dan 47 dB bedraagt. 

 

[Gisteren 20:59] Maarten van der Hoeven 

Daarbij kunnen wij hier wel meepraten waar we graag wel of geen molens willen. De grote bottleneck 

is Stedin. Die hadden opgenomen moeten worden in het kaartje. Aangezien we het hier over 

hoofdlijnen hebben die nog kunnen wijzigen is het mij niet duidelijk hoe deze sessie bijdraagt tot een 

duidelijk en helder besluit tav locaties.  

 

[Gisteren 21:01] Wim Haver 

Maarten, de gemeenten werken naast aan duurzame energie, 1/6 deel van de opgave in 2030 aan 

energiebesparing woningen en van het gas af.  

[Gisteren 21:02] Maarten van der Hoeven 

@ Wim, waar staan we nu met duurzame energie incl alle plannen die al zijn aangenomen?  

 

[Gisteren 21:03] Maarten van der Hoeven 

Hoever kunnen we komen als we alle huizen nu isoleren en daken vol gaan leggen met panelen? 

 

[Gisteren 21:03] Wim Haver 

Aan het begin. Er moet nog reuze veel. 

 

[Gisteren 21:04] Wim Haver 

daar moeten we ook 20 jaar voor nemen.  Komt in een raadsbijeenkomst op 25 maart 2021. Online te 

volgen. 

 

[Gisteren 21:06] Maarten van der Hoeven 

in de gemeente WbD is toch al 60 ha zonnevelden vergund?  

 

[Gisteren 21:08] Jeroen van der Hoeven 

Uitspraak Gerechtshof Leeuwarden: Door de daadwerkelijke bouw van windmolens, op een afstand van 

800 meter, moest de gemeente de WOZ waarde met 43% naar beneden bijstellen. 
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[Gisteren 21:09] Jeroen van der Hoeven 

ander bijkomend effect naast geluid/slagschaduw 

 

[Gisteren 21:09] Panne, Remco van der 

Heel heftig  

 

[Gisteren 21:10] Panne, Remco van der 

Dan verdient de gemeente er weinig aan 

 

[Gisteren 21:10] Jeroen van der Hoeven 

dus belasting omhoog 

 

[Gisteren 21:10] Wim Haver 

Ja. Bij ons bijna 30.  Maar die tellen al niet meer mee bij de extra opgave die we nu krijgen tot 

2030.  Ze tellen mee in de taart die in 2030 voor 66 % gevuld is met energiebesparing en zon op dak 

en 33 % duurzame energie  

 

[Gisteren 21:17] Wim Haver 

Vorig bericht van Wim klopt niet helemaal.  66% is bereikt waarvan de helft in duurzame energie. 

 

 
Werkatelier 6 

 

Samenvatting 

Het werkatelier begon met het de uitleg dat er 3 stickers per kleur zijn om te verdelen. Met rood 

wordt bedoeld dat de organisatie dit gebied niet ziet zitten als zoekgebied voor windmolens. Met 

een groene sticker kan het gebied worden gezien als een gebied wat nader onderzocht moet worden 

of het geschikt is voor windmolens.   

De belangengroep Mooi ’t Goy was goed vertegenwoordigd in dit werkateliers. Zij waren met maar 

liefst 4 personen aanwezig. Het verbaasde hen dat projectontwikkelaars van windparken ook 

mochten meepraten over zoekgebieden. Kort na de bijeenkomst heeft Mooi ‘t Goy de gemeente 

Houten een e-mail gestuurd. Daarin meldde Mooi ’t Goy het niet eens te zijn met de opzet van de 

avond en de “geplakte stickers” (rood en groen) te willen intrekken. De inbreng van Mooi ’t Goy op 

de kaart is daarom volledig geschrapt.  

De Vereniging Natuur en Milieu Wijk gaf aan het clusteren van windmolens belangrijk te vinden. Hun 

rode stickers gingen naar gebied N (2x)  en naar gebied M. Na enige discussie over het plaatsen langs 

spoorlijn is deze veranderd in A.   

Stichting Bedrijventerreinen Wijk is een voorstander van de combinatie van windparken met 

zonnevelden. Vandaar 1 sticker op M. Ook gaven zij aan dat windmolens op de heuvels een goed 

idee kan zijn, omdat deze dan uit het zicht verdwijnen. De voorkeur gaat uit naar gebieden A en B , 

langs de spoorlijn. Rood ging naar L, H en F.  

Vereniging Dorp en Natuur Amerongen Leersum gaf ook de voorkeur aan gebieden A en B en gaf aan 

dat het belangrijk is om de mogelijkheden langs de spoorlijn te onderzoeken. Onder de spoorlijn 

liever niet want daar zit een bungalowpark.  

Heuvelrug Energie gaf ook de voorkeur aan gebied A en B. Gebied A omdat dit geschikt is voor de 

combinatie met zonnevelden en omdat dit binnen bereik is van een middelgroot station. Gebied B 
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omdat windmolens daar landschappelijk goed inpasbaar zullen zijn en ook binnen bereik is van een 

middelgroot station. De rode stickers gingen naar L en H, vanwege de versnippering in een relatief 

open  landschap.  

Chat werkatelier 6 

[Gisteren 20:06] Yvette (Gast) 

heel goed dat elke stakeholder zijn menign mag geven. Wat mij wel verbaasd is dat er in andere 

groepen projectontwikkelaars windparken zitten die dus mee mogen praten over waar zei straks 

projecten kunnen ontwikkelen. heel vreemd 

 

[Gisteren 20:16] Wim Schreuders | Public Servants 

Wij van mooi 't Goy hebben onderling afgestemd. Wij zetten twee rode in letter I. Een rode in letter H. 

De drie groene zetten we als volgt:1 in A, 1 in G en 1 in F. We checken zo even samen of ik ons overleg 

goed heb weergegeven. 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 20:16] Henny Olthof (Gast) 

Het clusteren is belangrijk, geen losse windmolens als hagelslag in het land. Verder wil de VNMW geen 

uitspraken doen over gebieden die we niet of onvoldoende kennen. Daarmee: I en M wel, N niet. 

Verder geen mening. 

 

[Gisteren 20:17] Wim Schreuders | Public Servants 

Mooi 't Goy plaatst daarbij wel de opmerking dat de windmolens die geplaatst worden op een afstand 

van tenminste 10 x de turbinehoogte moeten worden geplaats. Als dat niet mogelijk is in gebied G, 

dan plaatsen we daar geen groene sticker.  

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 20:19] Henny Olthof (Gast) 

Ik wil graag extra 2 keer rood in gebied N, 1 extra groen op gebied M 

 

[Gisteren 20:20] Yvette (Gast) 

rectificatie stagschaduw in de ochtend van wp goyerbrug. Bij windmolens in I heeft het hele dorp de 

hele dag slagschaduw van dit wp. Bewoning is voornamelijk gesitueelrd met zicht op I 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 20:22] jan van prooijen (Gast) 

Gebied splisen in onder en boven de spoorlijn. Onder de spoorbaan rood ivm bebouwd gebied. Dorp 

en bungalowparken en vakantiepark. Boven de spoorlijn nader onderzoeken. Dat  gebied is ook al 

genoemd voor zonnevelden. Kijk naar mogelijkheden langs de spoorlijn b.v. tussen A en B.    

(Door 2 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 20:24] jan van prooijen (Gast) 

Tijdstip 2022 is van Jan van Prooijen voor gebied A en B. 

 

[Gisteren 20:25] Henny Olthof (Gast) 

Ik ben overtuigd, zet mijn 2e van M maar op A! 

[Gisteren 20:29] Henny Olthof (Gast) 

Bij alle windmolens een genereuze vergoeding voor omwonenden uiteraard. 

 

[Gisteren 20:30] Jan van der Horst (Gast) 

Jan van der Horst: voorstander van een combinatie van windmolens met zonnevelden. En van 

windmolens boven op de heuvels want die zie je meestal niet door de bomen. 
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[Gisteren 20:33] Huib de Vriend (Heuvelrug Energie) (Gast) 

Groen voor A: geschikt gebied voor combinatie met zonneveld, binnen bereik van een middengroot 

station. 

 

[Gisteren 20:36] Henny Olthof (Gast) 

Voor de duidelijkheid, mijn keuze is dus: groen = A-I-M, rood = 3 * N 

 

[Gisteren 20:37] Huib de Vriend (Heuvelrug Energie) (Gast) 

Groen voor B: windmolens op de heuvelrug, goed landschappelijk inpasbaar, technisch interessant, 

ook binnen straal van middelgroot station 

 

[Gisteren 20:40] Henny Olthof (Gast) 

Ik begrijp de zorgen, 83 van de 86 zienswijzen bij Goyerbrug niet ontvankelijk verklaard. Hoe kan dat, 

welke eerlijke afweging wordt dan gemaakt. 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 20:43] Wim Schreuders | Public Servants 

uitzending was denk ik op 8 december 2020 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 20:47] Jan van der Horst (Gast) 

Ik plaats 3 groene stikkers: 1 x A, 1 x B beide vanwege het feit dat je door de bomen de windmolens 

vaak niet ziet, 1 x M omdat een combinatie van windmolens en zonnevelden heel efficient is. de rode 

stickers gaan naar L, F en M 

 

[Gisteren 20:47] Wim Schreuders | Public Servants 

Zonnepanelen boven fruit, wat een mooi idee. Transparante panelen, geen hagelproblemen meer! Dat 

zou top zijn! 

 

[Gisteren 20:48] Femke Batterink 

Jan van der Horst, groen én rood op M? Heb je geen typefout gemaakt?  

 

[Gisteren 20:48] Jan van der Horst (Gast) 

sorry, rood op L, H en F 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 20:49] Demi Durand 

@Jan klopt jouw rode sticker op H dan niet? 

 

[Gisteren 20:49] Jan van der Horst (Gast) 

ja, die klopt wel 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 20:50] Wim Schreuders | Public Servants 

Eens met Huib dat mede-eigenaarschap belangrijk is. Lokale eigendom als randvoorwaardelijk eis en 

niet als positief punt in een weging. Zonder lokaal eigenaarschap: geen vergunning om wat te doen. 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 20:50] Huib de Vriend (Heuvelrug Energie) (Gast) 

2 x Rood voor L, 1 keer rood voor H vanwege versnippering in relatief open landschap. 

 

[Gisteren 20:54] Zomer, JM (Jeannette) (Gast) 

EenVandaag gemist? Start met kijken op NPO Start 

https://www.npostart.nl/eenvandaag/08-12-2020/AT_2145097
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(Door 1 leuk gevonden) 

EenVandaag gemist? Start met kijken op NPO Start 

Vooruitblik persconferentie * In de studio: Ginny Mooy en live Joost Vullings * Geluidsoverlast door 

windmolens * Kerstkaart weer populair * Kiesmannen VS komen bij elkaar 

www.npostart.nl 

 

Werkatelier 7 

Samenvatting 

Er deden 8 deelnemers mee aan dit werkatelier. 

Vanuit het waterschap is er geen principiële mening over waar een windmolen kan komen. Er moet 

vanuit ons wel rekening worden gehouden met het watersysteem en de waterkering. 

Joris van der Worp : Rood: I, H en F. Vanwege het open landschap, ver van de infrastructuur 
Groen: G, E en D, dicht bij bestaande infrastructuur. I is rood maar kan op argument dicht bij 
infrastructuur ook wel op groen. dit geldt ook voor gebied M. 
 
Het Utrechts Landschap heeft diverse eigendommen in deze omgeving. Wij willen geen zon en wind 
in de natuur, en kiezen voor met name de bestaande infrastructuur. In het Pondera-rapport was ook 
het gebied De Woerd in Driebergen te zien, dat zie ik in het onderhavige schema niet terug.  
Maar dat is ook natuurgebied van ons. Utrechts Landschap bepleit dat ook de (geplande) ecoducten 
in kaart worden gebracht. Overigens is landelijk al bepaald dat de NNN en Natura2000 worden 
beschermd tegen zon- en windinstallaties. 
 
Bart de Kruijf : Groen: H,I,D Rood: J,B,N 
 
Ellen Kok: Windmolens zoveel mogelijk in clusters dus G, het Krommerijngebied zo open en stil 
mogelijk houden, waarbij de vergezichten die uniek zijn open blijven. Bij H, L, M is de impact van 
windmolens echt kilometers ver. Dat is echt jammer. ik zou wel graag een landelijke kaart zien waar 
de gebieden liggen waar je 10 keer de tip hoogte aan kan houden? Kan deze kaart aangeleverd 
worden en willen de gemeenten hier landelijk voor pleiten? 
  
Ruben Berends -Windpark Goyerbrug: Groen (wel nader onderzoek): H en I (vanwege de ruimte en 
daarom de beperkte overlast die windturbines kunnen veroorzaken) en D (vanwege de goede 
aansluiting bij de A27 en A12. Rood (geen nader onderzoek): B en N (vanwege de beperkte ruimte) 
en J (vanwege weidevogelgebied). 
 
Belle: Gebieden die 10x de tiphoogte van bewoning kunnen aanhouden zoals in Duitsland, en anders 
zijn er echt plenty opties om het doel waar we naar streven namelijk bestrijden van klimaat 
verandering te realiseren 
 

Manja: Ik heb niet geplakt (kwam later in). Groen (te onderzoeken) alleen bij industriegebieden en 

grote infrastructuur (snelwegen), maar dan op grote afstand van bewoning. Misschien is 10x tip niet 

mogelijk maar wel 7x. Rood overal waar het open landschap in gedrang komt en bij natuurgebieden, 

stiltegebieden en weidevogelgebieden 

Verder ontspint zich een discussie over geluids- afstandsnormen voor windturbines. Er wordt 

gewezen op de WHO norm, en het feit dat men in Duitsland 10x tiphoogte aanhoudt. Ruben en Erik 

nuanceren de conclusies van WHO, Ruben stelt dat windmolen van 250 niet meer geluid produceert 

dan één van 150 m. Joris meent data wind en zon nu nodig zijn als tijdelijke oplossing op weg naar 

waterstof en kernenergie 
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Chat werkatelier 7 

[Gisteren 20:09] Vertrouwenspersoon 2parochies 

dat is geen antwoord op de opmerking die ik maakte. Maandag is geegd dat dit het verslag zou zijn. 

 

[Gisteren 20:13] Belle (Gast) 

In welk gebied kan er een windturbine geplaatst worden, met minimaal 10 x tiphoogte tot een 

bewoning? 

 

[Gisteren 20:16] Belle (Gast) 

Nee joop je hoeft dat niet te doen! 

 

[Gisteren 20:18] Beke Romp 

Vanuit het waterschap heb ik geen principiële mening over waar een windmolen kan komen. Er moet 

vanuit ons wel rekening worden gehouden met het watersysteem en de waterkering.  

[Gisteren 20:24] Joris van der Worp (Gast) 

Rood: I, H en F 

 

[Gisteren 20:24] Joris van der Worp (Gast) 

Vanwege het open landschap, ver van de infrastructuur 

 

[Gisteren 20:26] Joris van der Worp (Gast) 

Groen: G, E en D, dicht bij bestaande infrastructuur 

 

[Gisteren 20:27] Joris van der Worp (Gast) 

I is rood maar kan op argument dicht bij infrastructuur ook wel op groen. dit geldt ook voor M 

 

[Gisteren 20:28] SHM Utrechtse Heuvelrug - Richard Limpens (Gast) 

Utrechts Landschap heeft diverse eigendommen in deze omgeving. Wij willen geen zon en wind in de 

natuur, en kiezen voor met name de bestaande infastructuur. In het Pondera-rapport was ook het 

gebied De Woerd in Driebergen te zien, dat zie ik in het onderhavige schema niet terug. Maar dat is 

ook natuurgebied van ons. 

 

[Gisteren 20:28] SHM Utrechtse Heuvelrug - Richard Limpens (Gast) 

Utrechts Landschap bepleit dat ook de (geplande) ecoducten in kaart worden gebracht. 

 

[Gisteren 20:29] Bart de Kruijf (Gast) 

Groen: H,I,D  

 

[Gisteren 20:29] Vertrouwenspersoon 2parochies 

windmolens zoveel mogelijk in clusters dus G, het Krommerijngebied zo open en stil mogelijk houden, 

waarbij de vergezichten die uniek zijn open blijven. bij H, L, M is de impact van windmolens echt 

kilometers ver. Dat is echt jammer,  

 

[Gisteren 20:29] Bart de Kruijf (Gast) 

Rood: J,B,N 

[Gisteren 20:29] manja (Gast) 

maar dan plak je dus niets Belle 

 

[Gisteren 20:30] SHM Utrechtse Heuvelrug - Richard Limpens (Gast) 

Overigens is landelijk al bepaald dat de NNN en Natura2000 worden beschermd tegen zon- en 

windinstallaties. 

 

[Gisteren 20:30] Ruben (Guest) (Gast) 
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Groen (wel nader onderzoek): H en I (vanwege de ruimte en daarom de beperkte overlast die 

windturbines kunnen veroorzaken) en D (vanwege de goede aansluiting bij de A27 en A12. Rood (geen 

nader onderzoek): B en N (vanwege de beperkte ruimte) en J (vanwege weidevogelgebied). 

 

[Gisteren 20:31] Vertrouwenspersoon 2parochies 

ik zou wel graag een landelijke kaart zien waar de geibeden liggen waar je 10 keer de tip hoogte aan 

kan houden? Kan deze kaart aangeleverd worden en willen de gemeenten hier landelijk voor pleiten? 

 

[Gisteren 20:32] Belle (Gast) 

Gebieden die 10x de tiphoogte van bewoning kunnen aanhouden zoals in Duitsland, en anders zijn er 

echt plenty opties om het doel waar we naar streven namelijk bestrijden van klimaat verandering te 

realiseren 

 

[Gisteren 20:34] manja (Gast) 

Ik heb niet geplakt (kwam later in). Groen (te onderzoeken) alleen bij industriegebieden en grote 

infrastructuur (snelwegen), maar dan op grote afstand van bewoning. Misschien is 10x tip niet mogelijk 

maar wel 7x. Rood overal waar het open landschap in gedrang komt en bij natuurgebieden, 

stiltegebieden en weidevogelgebieden 

 

[Gisteren 20:38] Vertrouwenspersoon 2parochies 

eens Belle! 

 

[Gisteren 20:39] manja (Gast) 

Daarom is het buitengebied altijd het bokje...vooral als de inwoners in de bebouwde kom 

(uitgezonderd) korting krijgen op energienota 

 

[Gisteren 20:42] manja (Gast) 

Graag deelnemerslijst en mailadres en mobiele nummers mits akkoord van deelnemers 

 

[Gisteren 20:43] Belle (Gast) 

Zeker Joris, maar ik stel mijn gezondheid ook erg op prijs. 

[Gisteren 20:43] SHM Utrechtse Heuvelrug - Richard Limpens (Gast) 

Joris, helemaal eens met wat je allemaal invreangt. 

 

[Gisteren 20:44] Belle (Gast) 

Dat is helaas niet waar Berend 

 

[Gisteren 20:45] Belle (Gast) 

De WHO heeft hele stenge richtlijnen. Vandaar dat er in Duitsland 10 x de Tiphoogte aanhoudt 

 

[Gisteren 20:46] manja (Gast) 

welke hoogte windturbine hebben we het dan over??? 

 

[Gisteren 20:46] manja (Gast) 

Ook die van 240 tiphoogte? 

[Gisteren 20:47] Erik Alsema 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf?ua=1 geeft 45 

dB als norm 

 

[Gisteren 20:48] manja (Gast) 

En hoe wordt het gemeten, binnen, met de ramen dicht? 

 

[Gisteren 20:48] Erik Alsema 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf?ua=1


36 
 

WHO heeft het niet over norm van 10x tiphoogte 

 

[Gisteren 20:50] manja (Gast) 

Precies, we worden wingewesten voor de stedelijke gebieden 

 

[Gisteren 20:51] Ruben (Guest) (Gast) 

Een windturbine van 250 meter maakt niet meer geluid dan een windturbine van 150 meter. Er zijn 

tienduizenden windturbines van 150 meter die in tientallen onderzoeken betrokken zijn. Conclusie van 

de wereldgezondheidsorganisatie (WHO): er zijn naast 'forse hinder' geen aantoonbare nadelige 

gezondheidseffecten. 

 

[Gisteren 20:55] Joris van der Worp (Gast) 

Maak heel duidelijke keuzes. Belangen staan tegenover elkaar. Welke heeft prioriteit? 

 

[Gisteren 20:56] Belle (Gast) 

Kiss the Ground is prachtige film  

 

[Gisteren 20:56] Belle (Gast) 

met realistische oplossing die we kunnen inzetten in deze strijd 

 

[Gisteren 20:56] Belle (Gast) 

te zien op Netflix 

 

[Gisteren 20:57] Erik Alsema 

Windturbines is 20-25 jaar 

[Gisteren 20:58] Joris van der Worp (Gast) 

Uiteindelijk is zonne- en windenergie een tijdelijke situatie op weg naar de waterstofeconomie met 

kernenergie. Transitieperiode van 20-25 jaar in de energietransitie. 

 

[Gisteren 20:59] Joris van der Worp (Gast) 

En aan de voorkant afspreken hoe je het aan het einde opruimt. 

 

Plenaire bespreking resultaat 

 
Na afloop van de werkateliers is onderstaand totaaloverzicht met de inbreng van alle werkateliers 

besproken. Wat valt op? Welke gebieden hebben veel reacties gekregen en waarom? Welke niet? En 

welke gebieden zijn wellicht kansrijk om verder te onderzoeken?  

 

NB 1 De werkwijze in de ateliers met kleuren toekennen aan gebieden is uitsluitend bedoeld als 

indicatie om een beeld te krijgen van de ideeën van de deelnemers, in combinatie met de argumenten 

in de chat. De werkwijze is niet bedoeld als optelsom welke gebieden wel/niet verder onderzocht 

gaan worden.  

NB2: Na afloop ontving de organisatie bericht van deelnemers die hun bijdrage wilden intrekken. (Zie 

nagekomen reacties.) De hieronder getoonde afbeelding is gelijk aan de versie die op de avond zelf is 

getoond.   
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Chat plenaire slotbespreking 

[Gisteren 21:00] Zomer, JM (Jeannette) (Gast) 

EenVandaag gemist? Start met kijken op NPO Start vanaf 10 minuten 

EenVandaag gemist? Start met kijken op NPO Start 

Vooruitblik persconferentie * In de studio: Ginny Mooy en live Joost Vullings * Geluidsoverlast door 

windmolens * Kerstkaart weer populair * Kiesmannen VS komen bij elkaar 

www.npostart.nl 

 

[Gisteren 21:13] Sluis, J. van der (Jeroen) 

De huidige en verouderde wettelijke normen zijn louter door vertaald vanuit windturbines van 60 

meter hoog en obv de geluidsruimte. Dit kan niet worden gehandhaafd voor Windturbines van 241 

meter hoog met een vermogen van 5,6 MW. Dan moet je dus per definitie een grotere afstand 

hanteren tot woonhuizen.  

[Gisteren 21:14] manja (Gast) 

Dat spreek Ruben (windturbineontwikkelaar) tegen... wat is waar? Ik heb jouw vraag ook gesteld 

 

[Gisteren 21:18] Sluis, J. van der (Jeroen) 

er zijn alleen theoretische modellen, er is in NL maar vergelijkende turbines gebouwd van 240m op de 

maasvlakte, een testlocatie voor op zee.. met 2km afstand tot het eerste woonhuis... 

 

[Gisteren 21:20] Jeroen van der Hoeven 

Aan de Rijksuniversiteit Groningen loopt op dit moment een promotieonderzoek naar de invloed van 

laag frequent geluid op die cognitieve functies, onder leiding van de klinisch psycholoog Dr. Janneke 

Koerts. Daarbij worden geheugen, reactievermogen en concentratie getoetst van een groep mensen 

die last heeft van laag frequent geluid en een groep die dat niet heeft. Het is één van de eerste grote 

veldonderzoeken naar dit onderwerp in Nederland, de resultaten worden medio 2021 verwacht. 

 

[Gisteren 21:20] Wim Haver 

Jeroen. Of je nu oude of nieuwe windmolens hebt: geluidnormen van 47 dB gelden voor alle geluid. Je 

kan meten en berekenen wat ze doen aan de gevel. 

[Gisteren 21:21] Wim Schreuders | Public Servants 

Interessante werkvorm met het stikkeren. Vraag van Mooi 't Goy: mochten stakeholders die 

initiatiefnemer zijn ook stickeren? 

https://www.npostart.nl/eenvandaag/08-12-2020/AT_2145097
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[Gisteren 21:21] Derksen, Aniek 

Vraag Eric Hees:ik heb nog de volgende vraag: er is de laatste tijd veel ophef landelijk over de 

gezondheidsrisico's van de megaturbines die aan de orde zijn. Kijk naar allerlei uitingen op de publieke 

omroepen. RIVM doet ook nog onderzoek naar de gezondheidsrisico's. de geldende afstandnormen 

zijn allemaal nog uit de tijd van kleinere molens. Hoe wordt met deze kennis in beweging omgegaan 

in dit proces? Is er voortdurend mogelijkheid van stoppen vanwege nieuwe inzichten? 

[Gisteren 21:22] Wim Haver 

eric hees. Stuur je email adres dan stuur ik Rivm onderzoek w.haver@bunnik.nl 

 

[Gisteren 21:22] Jeroen van der Hoeven 

Op de gevel meten is een verouderde norm om te meten. Denemarken meet geluid in huis; Duitsland 

heeft wettelijk al minimale afstand van 1km en in sommige deelstaten zelf wettelijk bepaald dat 10x 

masthoogte. Nederland loopt ver achter 

 

[Gisteren 21:23] Jeroen de Hartog 

RIVM rapport: https://www.rivm.nl/nieuws/overzicht-van-literatuur-over-gezondheidseffecten-geluid-

windturbines 

 

[Gisteren 21:25] manja (Gast) 

Graag lijst met namen, belangenorganisaties en mailadressen en telefoonnummers delen met 

iedereen! (Herhaaldelijk verzoek) 

 

[Gisteren 21:25] Wim Schreuders | Public Servants 

Waar we als mooi 't Goy al bang voor waren: onbekendheid met de situatie van 't Goy leidt er toe dat 

't Goy van iedereen het episch centrum van windenergie mag worden.  

[Gisteren 21:26] Edwin van Dorp 

Dat kan niet zomaar Marja, daar moet iedereen eerst toestemming voor verlenen. 

 

[Gisteren 21:28] Jan-Coen Smit (Gast) 

Inderdaad worden de groene en rode stickers toch de voor en tegen stemmen. Daarom heb ik me 

direct uit de groep (werkatelier 2) teruggetrokken. 

 

[Gisteren 21:28] manja (Gast) 

Graag vragen dus, is vorige keer ook gevraagd en iedereen was het er mee eens 

 

[Gisteren 21:28] Panne, Remco van der 

Is dat ook met de kleine molens van t Goyer WIndpark? 

 

[Gisteren 21:28] Ruben (Guest) (Gast) 

Het voetbalveld in 't Goy heeft geen slagschaduw van Windpark Goyerbrug. Ruben van Windpark 

Goyerbrug 

 

[Gisteren 21:29] Willem (Gast) 

Spui kritiek geldt voor elke lokatie 

 

[Gisteren 21:29] Vertrouwenspersoon 2parochies 

de molens van Goyer brug worden 246m hoog, 6 keer de watertoren! 

 

[Gisteren 21:30] Bastiaan V (Gast) 

We moeten vooral geen haast maken. 2050 is nog 29 jaar van nu. zorgvuldig de belangen blijven 

afwegen. 

 

https://www.rivm.nl/nieuws/overzicht-van-literatuur-over-gezondheidseffecten-geluid-windturbines
https://www.rivm.nl/nieuws/overzicht-van-literatuur-over-gezondheidseffecten-geluid-windturbines
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[Gisteren 21:30] Femke Batterink 

Jan-Coen, dat klopt niet. Het geeft een eerste indruk. Het gaat om de argumenten. Die zijn genoteerd 

in de chat.  

 

[Gisteren 21:31] Jan-Coen Smit (Gast) 

@Femke, kijk hoe er nu over gesproken wordt 'voor en tegen' 

 

[Gisteren 21:31] Wim Haver 

Zorgvuldig OK, maar wel elk jaar een taakstelling van 1/29 minimaal doen. Laatste loodjes wegen 

zwaarder dus in begin wat sneller. Maar zorgvuldig. 

 

[Gisteren 21:31] Panne, Remco van der 

Verdeel en heers... Lekker buren tegen elkaar uitspelen... 

 

[Gisteren 21:32] Femke Batterink 

Jan-Coen, ja je bent "voor" of "tegen" een locatie, maar wel met argumenten. Het is niet meeste 

stemmen gelden.  

 

[Gisteren 21:33] Yvette (Gast) 

Vraag: hebben stakeholders die tevens ook projectotwikkelaar zijn van windparken ook groene en 

rode stickers mlogen plaatsen? Zo ja, is dat niet heel vreemd? Dast je dus op je eigen toekomstige 

projecten kunt "stemmen"en zo dus kunt zorgen dat dit mogelijk eenvoudiger/sneller gerealiseerd kan 

worden?  

 

[Gisteren 21:33] Wim Schreuders | Public Servants 

De initiatiefnemer van het Goyer windpark (Ruben) geeft aan het voetvalbeld geen slagschaduw heeft. 

Zijn opmerking is gebaseerd op jaargemiddelden. In de winter is er wel degelijk bij laagstaande zon 

slagschadwuw.  

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 21:34] Maarten van der Hoeven 

@ Yvette belangrijke vraag 

 

[Gisteren 21:34] Ruben (Guest) (Gast) 

@Wim, laten we er geen welles/nietes spel van maken. Ik stel voor om een keer af te spreken. Dan kan 

ik je alle beschikbare info laten zien. 

 

[Gisteren 21:35] Bregje Tettelaar- van Nunen 

@yvette: projectontwikkelaars hebben ook mogen stickeren. Zoals gezegd gaat het niet om meeste 

stemmen gelden, maar om de argumenten waarom groen of rood. 

 

[Gisteren 21:35] Maurits Jongebreur (Gast) 

De beoogde woningbouwplannen van Odijk West (minimaal 1000 woningen) richten zich op 

nieuwbouw in 2023-2024. 

 

[Gisteren 21:37] Zomer, JM (Jeannette) (Gast) 

Omdat nu alle dossiers los worden aangevlogen, mis je de samenhang met andere uitdaging 

(woningbouw, milieu, overige inrichtingsvragen ruimte) 

 

[Gisteren 21:37] Wim Schreuders | Public Servants 

Afspreken is altijd mogelijk, maar we hebben het nu niet over de Goyerbrug, maar over plannen in de 

nog directiere omgeving van 't Goy. Ik ben benieuwd of jij met plannen in zoekgebied H en I bezig 

bent. Ben je al bezig om daar te verkennen met grondeigenaren? 
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[Gisteren 21:37] Yvette (Gast) 

Bregje Tettelaar- van Nunen; duidelijk ze mogen dus groene stickers plakken op hun eigen 

toekomstige projecten   en mede daarmee dit soort avonden en de info die daar door 

beleidsmedewerkers gehaald wordt voor de uiteindelijke formulering richting de politiek beinvloeden 

ten gunste van zichzelf.  

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 21:38] Zomer, JM (Jeannette) (Gast) 

Bregje Tettelaar- van Nunen  vind het wel bijzonder dat journalisten niet toegelaten worden, maar wel 

initiatiefnemers. Kleurt de discussies 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 21:39] Panne, Remco van der 

Behoorlijk, juist vanwege de grote hoeveelheid exploitanten 

 

[Gisteren 21:40] Jelger Takken 

@yvette er zijn maar enkele ontwikkelaars aanwezig.  

 

[Gisteren 21:40] Panne, Remco van der 

In groep 5 minimaal 2 

 

[Gisteren 21:40] Panne, Remco van der 

verschillende 

 

[Gisteren 21:40] Wim Schreuders | Public Servants 

Die elk drie groene stickers konden plakken! 

 

[Gisteren 21:40] Panne, Remco van der 

mogelijk meer 

 

[Gisteren 21:40] Yvette (Gast) 

Jelger Takken, maar wel diegene die actief zijn in dit gebied 

 

[Gisteren 21:40] Wim Haver 

Ja, 2. 

 

[Gisteren 21:41] manja (Gast) 

Wat gaat de status zijn van de uitkomsten van deze stickeractie? Ik begrijp dat er hele groepen zijn 

afgehaakt en niet hebben geplakt. 

 

[Gisteren 21:41] Jolink, H. (INZI) 

Eens met opmerking van Jeroen van der Sluijs, clusteren op industrieterreinen. Meer rekening houden 

met afstand tot woningen. 

 

[Gisteren 21:41] Wim Schreuders | Public Servants 

Zijn er op dit moment nog wethouders die luisteren en/of deelnemen? 

 

[Gisteren 21:42] Vertrouwenspersoon 2parochies 

@ yvette: bij ons in groep 7 ook 1 en een bijna 

 

[Gisteren 21:42] Wim Haver 

ja die haakte af. Die tel ik niet mee. IX zon.  
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[Gisteren 21:42] manja (Gast) 

Een met HJolink en J van der Sluis. Industrieterreinen, snelwegen mét afstand (meer dan de minimale 

400 meter!) tot bewoning (niet alleen de bebouwde kom) 

 

[Gisteren 21:42] Wim Schreuders | Public Servants 

Mooi 't Goy zou graag een nieuwe kaart met stickers zien waarbij de initiatiefnemers worden 

weggelaten 

 

[Gisteren 21:43] Maarten van der Hoeven 

Mee eens met Jeroen van der S. Neem WHO norm over, 10 x ashoogte.  

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 21:44] Panne, Remco van der 

dus lagere molens? 

 

[Gisteren 21:44] Erik Alsema 

WHO norm is 45 dB, maar zegt niets over 10x masthoogte 

[Gisteren 21:44] Sluis, J. van der (Jeroen) 

En niet bij de initiatiefnemers 

 

[Gisteren 21:46] Willem (Gast) 

die 1/3 gaat alleen over stroom. De rest van het verbruik is het 10 voudige 

 

[Gisteren 21:46] Edwin van Dorp 

Opmerking van Ferdiand Vaandrager en Belle van Dijk: bepleit en zorg dat er goed en onafhankelijk 

onderzoek  plaatsvindt naar alle gezondheidsrisico's van zon en wind opwek. Dat is ook de 

verantwoordelijkheid van de gemeenten. 

 

[Gisteren 21:46] Jan de Geus (Gast) 

het geluid dat je niet hoort is het belangrijkste 

 

[Gisteren 21:47] Vertrouwenspersoon 2parochies 

Berend Berents, de initiatiefnemer van eindpark "t goy vertelde in onze sessie dat 10% van de mensen 

gezondsheidsschade ondervindt vann windmolens. Een voedingsmiddel met die score zou never nooit 

worden toegelaten.  

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 21:47] Vertrouwenspersoon 2parochies 

sorry windpark type foutje 

[Gisteren 21:47] Henny Olthof (Gast) 

Ik vond deze avond een verademing tov de eerste avond. We worden heier steeds beter in. Dank. 

(Door 4 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 21:48] Willem van Oppen 

Dank Wieneke voor de leiding, bedankt bedieners van de kaarten in de werkateliers en de 

moderatoren van de chat voor de antwoorden op de vele vragen. 

[Gisteren 21:48] manja (Gast) 

Welke data? 18 en 22? Want het staat vandaag niet in het groentje en zoals we weten is herhaaldelijke 

oproep voor inwoners superbelangrijk! 

 

[Gisteren 21:49] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Heroverweeg de ontvangen input op de criteria tav de afstanden en zorg voor een sociale aanpak 
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[Gisteren 21:49] manja (Gast) 

Fijn dat er een brief door de bus komt, maar belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen, niet een week 

van tevoren... 

 

[Gisteren 21:49] Edwin van Dorp 

Publicatie volgt nog, met een brief huis-aan-huis voor alle inwoners van de buitengebieden 

 

[Gisteren 21:49] manja (Gast) 

@Edwin: wanneer?1? 

 

[Gisteren 21:49] Jan de Geus (Gast) 

Met de wetenschap omtrent de gezondheidsrisico's kan niet één bestuurder de verantwoording 

nemen om nog windmolens te plaatsen. Die komen later niet weg met "wir haben es nicht gewüsst" 

 

[Gisteren 21:50] Wim Haver 

Er komt een bewoners brief voor het buitengebied en nog allerlei stukken in de krantjes.  2 en 9 febr.  

 

[Gisteren 21:50] manja (Gast) 

Ok thx! 

 

[Gisteren 21:50] Ruben (Guest) (Gast) 

@ellen (vertrouwenspersoon2parochie): dat heb ik helemaal niet gezegd gezegd, laat staan bedoeld.  

 

[Gisteren 21:51] Jan de Geus (Gast) 

zolang er corona lock down is, stop a.u.b. met alle procedures totdat er weer normale vergaderingen 

belegd kunnen worden. 

 

[Gisteren 21:51] manja (Gast) 

Stond in de chat genoemd die data 

 

[Gisteren 21:52] Zomer, JM (Jeannette) (Gast) 

Eens met H. Jolink dat je op basis van de kaart en vlekken gestuurd wordt 

 

[Gisteren 21:52] manja (Gast) 

Helemaal mee eens met H Jolink! 

 

[Gisteren 21:52] Maarten van der Hoeven 

sterk punt 

 

[Gisteren 21:52] Sluis, J. van der (Jeroen) 

eens 

 

[Gisteren 21:53] Niels van Echtelt 

Mee eens 

 

[Gisteren 21:53] Yvette (Gast) 

eens met mevrouw Jolink. Dit is geen representatieve manier om informatie te vergaren waar de 

politiek een beslissing op moet nemen.  

 

[Gisteren 21:53] manja (Gast) 

Bewoners zijn dus geen stakeholders 

 

[Gisteren 21:53] Jan de Geus (Gast) 
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Wat kun je allemaal niet doen met het geld dat nu aan zon en wind besteed wordt? Als CO2 reductie 

het doel is dan moet je als overheid niet koker visie hebben op alleen wind en zon. 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 21:54] Jan de Geus (Gast) 

Waarom geen referendum over willen wij wel windmolens, ja of nee? 

 

[Gisteren 21:54] Yvette (Gast) 

Het gebied is te groot en te divers om te verwachten dat we als stakeholders het complete beeld 

hebben. Utechtse heuvelrug is zo totaal anders dan het krommerijngebied. 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 21:55] manja (Gast) 

Ik verwacht een klip en klaar antwoord wat er met deze informatie wordt gedaan. De output is niet 

representatief (afhankende deelnemers/ stemmende initiatiefnemers). 

 

[Gisteren 21:55] Ruben (Guest) (Gast) 

@ellen (vertrouwenspersoon2parochie): in groep 7 hebben we met elkaar besproken dat er volgens de 

WHO juist geen ernstige gezondheidsklachten zijn aangetoond.  

 

[Gisteren 21:55] Wim Schreuders | Public Servants 

Lastige van een referendum is dat dit op gemeentelijk niveau wordt georganiseerd en dat inwoners 

van de 'stad' misschien niet zo'n zicht hebben bij wat er in het buitengebied gebeurt.  

 

[Gisteren 21:56] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Dat klopt niet Ruben, die zijn er wel en worden systematisch genegeerd... 

 

[Gisteren 21:56] Femke Batterink 

Hoi Manja, er komt een uitgebreid verslag (participatieboek). Die wordt gepubliceerd op de website 

(een eerste versie staat er nu al op) en wordt aangeboden aan de gemeenteraden bij de 

besluitvorming over de RES 1.0 

 

[Gisteren 21:56] Jan de Geus (Gast) 

Wat zou het een werkdruk vermindering voor de lokale bestuurders zijn als de landelijke overheid 

gewoon 4 moderne kerncentrales plant en hier iedereen met nuttigere zaken aan de slag kunnen. 

Scheelt ok tonnen per gemeente. 

 

[Gisteren 21:57] Vertrouwenspersoon 2parochies 

@ Ruben: dat was jouw inbreng maar is meer dan voldoende tegengesproken. Gezondheid is een zeer 

belangrijk item 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 21:57] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Neem meer tijd voor de juiste energie oplossingen voor de lange termijn, laat u niet kidnappen door 

de 2030 doelstelling met oog op 2050 is veel meer mogelijk met minder impact. 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 21:57] Willem (Gast) 

https://www.dvhn.nl/groningen/Windturbines-op-Windpark-N33-bij-Meeden-produceren-

laagfrequent-geluid.-Bouwers-zoeken-oplossing-26434150.html 

Windturbines op Windpark N33 bij Meeden produceren laagfrequent geluid. Bouwers zoeken 

oplossing 

https://www.dvhn.nl/groningen/Windturbines-op-Windpark-N33-bij-Meeden-produceren-laagfrequent-geluid.-Bouwers-zoeken-oplossing-26434150.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Windturbines-op-Windpark-N33-bij-Meeden-produceren-laagfrequent-geluid.-Bouwers-zoeken-oplossing-26434150.html
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De windturbines van Windpark N33 bij Meeden produceren laagfrequent geluid. Dat is vastgesteld bij 

geluidsmetingen. De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen hebben de bouwers 

hierover dire... 

www.dvhn.nl 

 

[Gisteren 21:58] Ruben (Guest) (Gast) 

@jeroen: uit het RIVM rapport waar het over gaat "For other health effects such as sleep disturbance, 

insomnia, mental health effects there is no consistent evidence." 

 

[Gisteren 21:58] Sluis, J. van der (Jeroen) 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/who-geluid-windturbines-

gezondheidsrisico.htm  

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-

ziek.htm  

https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-

gezondheid.html  

https://eenvandaag.avrotros.nl/amp/geen-windmolens-binnen-1500-meter-van-huizen/  

https://www.groen-inzicht.nl/onderzoek/impact-van-windturbines-op-gezondheid-internationaal-

steeds-meer-waarschuwingen/  

WHO: ‘Geluid windturbines gezondheidsrisico’ 

Het geluid van windturbines kan, net als andere omgevingsgeluiden, een grote impact hebben op de 

fysieke en mentale gezondheid van mensen. Gemiddeld zou het geluid van windturbines niet hoger 

dan 4... 

www.medischcontact.nl 

 

[Gisteren 21:58] manja (Gast) 

@Femke: we hebben maandag gehoord dat bij de die uitkomst van de enquete (2% inwoners) niet 

juiste conclusies zijn getrokken. Ook dit proces rammelt.  

 

[Gisteren 21:58] Jeroen de Hartog 

GGD geeft gemeenten graag advies over gezondheidsrisico's van windturbines. Bij voorkeur op het 

niveau van criteria op basis van huidige wetenschappelijke inzichten (o.a. bij de WHO norm wordt nog 

steeds 9% ernstige hinder verwacht). Belangrijk is verder dat ook de niet-akoustische factoren 

meegewogen worden. 

 

[Gisteren 21:58] Brendan Williams 

uit RIVM rapport: Uit de literatuur bleek niet dat het zogeheten ‘laagfrequent geluid’ (lage tonen) van 

windturbines voor extra hinder zorgt tot die gerelateerd aan “gewoon” geluid. Voor andere 

gezondheidseffecten zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet eenduidig: deze effecten 

hangen niet duidelijk samen met het geluidniveau, maar soms wel met de ervaren hinder.  

 

[Gisteren 21:58] Hans Dam ECB (Gast) 

@ Jeroen, je moet goed kijken naar wie wat publicerd, Hans Dam ,arts 

 

[Gisteren 22:02] Sluis, J. van der (Jeroen) 

https://www.deinl.nl/ 

 

[Gisteren 22:02] Sluis, J. van der (Jeroen) 

“Voorkom het windturbine syndroom” 

 

 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/who-geluid-windturbines-gezondheidsrisico.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/who-geluid-windturbines-gezondheidsrisico.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm
https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html
https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html
https://eenvandaag.avrotros.nl/amp/geen-windmolens-binnen-1500-meter-van-huizen/
https://www.groen-inzicht.nl/onderzoek/impact-van-windturbines-op-gezondheid-internationaal-steeds-meer-waarschuwingen/
https://www.groen-inzicht.nl/onderzoek/impact-van-windturbines-op-gezondheid-internationaal-steeds-meer-waarschuwingen/
https://www.deinl.nl/


45 
 

Ambtelijke nabeschouwing van de bijeenkomst 

De deelnemers maken zich zorgen over hun gezondheid omtrent geluid en afstanden van een woning 

tot windmolens. Een afstand van minimaal 400 meter tot een woning vindt een groot deel van de 

deelnemers niet groot genoeg. Ook gaf een aantal deelnemers aan  helemaal geen windmolens te 

willen in het Kromme Rijngebied. 

De meeste deelnemers vonden het plakken van een sticker op een gebied waar je zelf woont erg 

lastig. Toch werkte het merendeel constructief mee in het vinden van geschikte zoekgebieden. 

Opvallend was dat naar voren kwam dat een combinatie van windmolens en zonnevelden in een 

gebied en onderzoeken waard is. Dit geldt ook voor het plaatsen van windmolens op de Utrechtse 

Heuvelrug / Nationaal park. Ondanks de aangenomen motie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 

om geen windmolens in het Nationaal park te plaatsen.  

De deelnemers vonden het verder logisch om aan te sluiten bij infrastructurele werken als snelweg 

A12/A27 en Amsterdam Rijnkanaal. 

We komen dan tot de volgende uitkomsten: 

- Zoekgebieden die uitgesloten worden door de deelnemers zijn: N, L en C 

- Zoekgebieden die kansrijke worden gezien zijn: A, D, E en I 

- Over de gebieden M, G, H en B was veel discussie, er waren voor en tegenstanders  

- Gebieden die weinig zijn genoemd zijn: F, J,K 

Vertalen we dit beeld in kaarten, dan komen we tot onderstaande.  

1. De gehele kaart met alle zoekgebieden 
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2. De kaart waar in gebieden N, L en C zijn afgevallen als zoekgebied  

 

 

3. De kaart met zoekgebieden die mogelijk kansrijk zijn. 
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4. De kaart met gebieden waar nog geen duidelijk beeld over is.  

 

Het voornemen is deze uitkomsten te delen met de inwoners tijdens de online gespreksavonden op 

18 en 22 februari.  

 

Nagezonden ontvangen reacties 

Kort na de bijeenkomst heeft Stichting Mooi ‘t Goy de gemeente Houten een e-mail gestuurd. Daarin 

meldde Mooi ’t Goy het niet eens te zijn met de opzet van de avond en de “geplakte stickers” (rood 

en groen) te willen intrekken. De nagekomen reactie van Mooi ’t Goy is dan ook achteraf 

meegenomen in het totaalbeeld zoals hiervoor geschetst en opgenomen in dit verslag. (De getoonde 

afbeelding tijdens de avond is niet aangepast.)  

Daarnaast zijn er nog reacties via de e-mail binnen binnengekomen van stichting Maarn Maarsbergen 

Natuurlijk, LTO Kromme Rijn en Heuvelrug en Coöperatie Duurzaam eiland. De reacties zijn 

meegenomen in het totaalbeeld.  

De Stichting belangen Wijkersloot heeft net voor het gereed maken van dit document ook een 

reactie verstuurd en aangegeven het niet eens te zijn met het proces om te komen tot zoekgebieden.  

 

 

  

 


