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Masterplan
Afgelopen week heeft het bestuur een presentatie gekregen van een ruimtelijk masterplan voor ’t Goy. We zijn
blij en onder de indruk. Nick van Garderen en zijn twee kompanen hebben geweldige ideeën voor de verdere
ontwikkeling van het dorp. We gaan daar volgende week verder mee en kijken dan ook hoe en wanneer we de
ideeën met alle inwoners van ’t Goy gaan bespreken. Wordt vervolgd.

Burgerinitiatief
Het burgerinitiatief is afgelopen maandag (1 maart 2021) naar de griffier gebracht. Dinsdag 9 maart wordt aan
het begin van de raadsvergadering het burgerinitiatief officieel overhandigd aan de burgemeester.

Burgerinitiatief is niet tegen windmolens!
In het Houtens Nieuws stond een bericht over de indiening van het burgerinitiatief. Het bericht klopt helemaal,
maar de kop niet! Het burgerinitiatief is niet tegen windmolens, maar tegen mega-windmolens die te dicht bij
woonkernen komen. Windmolens dragen bij aan de energietransitie, maar mogen niet ten koste van de gezondheid van mensen gaan. Het burgerinitiatief hanteert daarom een afstand van 10x de turbinehoogte tot woonkernen. Dat betekent dat er b.v. aan de overkant van het kanaal wel windmolens kunnen komen van een beperktere
hoogte. Als een windmolen 600 meter van de dorpskern staat, mag de turbinehoogte van die windmolen volgens
het burgerinitiatief maximaal 60 meter zijn.

Alles is toch allang rond?
Soms horen we zeggen: ‘De mega-windmolens zijn toch allemaal allang geregeld? Die gaan er hoe dan ook
komen, wat wij er ook van vinden! Dat is allang bedisseld. Natuurlijk goed om een burgerinitiatief te nemen, maar ik verwacht er niet veel van!’ Op zich is het begrijpelijk dat er zo wordt gedacht. Zo ging het immers
destijds ook bij de mega-molens vlakbij de Goyerbrug. Waarom zou dat nu anders zijn? En dan horen we in het
dorp ook nog geruchten. Een initiatiefnemer van windmolens is al uitgebreid in gesprek met landeigenaren
rondom ’t Goy. Er wordt getekend en gerekend.
Toch is het goed om het beeld dat er toch niets meer aan te doen is, te nuanceren. We leven in een vrij land en
initiatiefnemers mogen praten met wie ze willen. Maar ze besluiten niet. Dat doet de gemeenteraad en die heeft
wel degelijk invloed op de zoekgebieden en kan eigen keuzes maken. Zo heeft de gemeenteraad van Utrechtse
Heuvelrug besloten dat er geen windmolens in de bossen komen. Ook uit de antwoorden die de vier Kromme
Rijn gemeenten geven op de meest gestelde vragen, blijkt de rol van de gemeenteraad. Klik op deze link:
www.sir.nl/media/bestanden/veelgestelde-vragen-en-antwoorden-versie-6.pdf om ze te lezen. Bij vraag acht
wordt duidelijk gesteld dat de zoekgebieden nog niet vaststaan. In vraag 11 staat dat de gemeenteraad van een
gemeente uiteindelijk besluit of op een bepaalde locatie daadwerkelijk een windmolen komt en over de wijze
waarop dit gebeurt.
Ook het antwoord op de 10e vraag is interessant. Daar is toegelicht wat er de komende maanden gaat gebeuren.
‘Nadat in februari 2021 de globale zoekgebieden voor windmolens in beeld zijn, maakt de netbeheerder Stedin
een analyse van de impact van de globale gebieden op het elektriciteitsnet. Uiteindelijk doet het bestuur van de
Regio/RES U16 een voorstel aan de gemeenten voor de uiteindelijke zoekgebieden in de Regionale Energie
Strategie 1.0. Na het besluit van de gemeenten wordt het resultaat naar verwachting op 1 oktober 2021 aangeleverd bij het Rijk’.
Bij dit proces met Stedin is wel de vraag: met welke zoekgebieden gaat dit bedrijf aan de slag? Welk kaartje
krijgen zij aangeleverd? In het kaartje zoals dat in de RES-peilingen in de Kromme Rijnstreek is getoond, zijn
immers al keuzes gemaakt door gemeenten. Utrechtse Heuvelrug sloot eerder de bossen al uit. Zou het ook
mogelijk zijn dat Houten en Bunnik ervoor kiezen om de gezondheid van mensen voorrang te geven? In vraag
20 wordt aangegeven dat de zorgen over de gezondheid terecht zijn. Dat is positief, maar een vertaling naar de
zoekgebieden lijkt (nog) niet te zijn gemaakt.

Gesprek met energie coöperatie Schalkwijk, Opgewekt Houten en Tull en ‘t Waal
Woensdag 3 maart heeft Mooi ’t Goy deelgenomen aan een informeel buitengebied-overleg over de energietransitie. Naast individuele inwoners uit Tull en Schalkwijk, was ook Opgewekt Houten en de Coöperatie duurzaam
eiland vertegenwoordigd. Het was een goed om van elkaar te horen waar we mee bezig zijn. De insteek van een
energie coöperatie is anders dan die van Stichting Mooi ’t Goy. Zij richten zich op het produceren van energie en
wij op de leefbaarheid van ’t Goy. Als Mooi ’t Goy zullen we geen energie-coöperatie in ’t Goy starten. Dat initiatief
moet van anderen komen. Natuurlijk is het wel zo dat de energietransitie effecten kan hebben op de leefbaarheid
van het dorp. Het is daarom heel goed om ook van anderen te horen wat de plannen zijn en hoe in de plannen
van anderen wel of niet rekening wordt gehad met het landschap, natuur, gezondheid en mensen. Als het buitengebied van Houten daarin een gezamenlijke ambitie en lijn ontwikkelt, zou dat een mooie uitkomst zijn. Binnenkort
is er weer een gesprek over dit onderwerp, we houden jullie op de hoogte.
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