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Beste heer Roos, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over windmolens op grensgebieden.  
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. Allereerst willen we u graag 
meenemen in relevante achtergrondinformatie over de zoekgebieden in het kader van de RES 1.0 
van de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht heeft 1 concreet plan (energielandschap 
Rijnenburg) en er worden diverse gebiedsverkenningen opgesteld voor duurzame opwek. Alleen in 
Utrecht Science Park is het onderzoek naar windenergie (naast zonne-energie) onderdeel van de 
gebiedsverkenning (langs snelwegen). Het onderzoek is een onderdeel van de Utrechtse 
Omgevingsvisie, waar aangrenzende gemeenten ook aan mee doen of op inspreken. In Ockhuizen 
bij Haarzuilens kijkt gemeente Utrecht alleen naar mogelijke realisatie van zonnevelden (in 
combinatie met boscompensatie en recreatie).  
 
Verder heeft de gemeente Utrecht diverse zoekgebieden voor wind- en zonne-energie aangewezen 
bij  de RSU 2040 in het kader van technische kansrijke gebieden (waaronder bijvoorbeeld in Lage 
Weide en in Noorderpark). Hierbij gaat het om een grofmazige selectie op basis van enkele criteria 
om tot een eerste selectie te komen. Er zal een plan MER uitgevoerd worden in het kader van de 
Energievisie gemeente Utrecht en daarover zal de gemeenteraad van Utrecht een besluit nemen. 
  
 Vraag 1 
Is het college voornemens over de door de gemeente Utrecht beoogde plaatsing van windmolens 
door de gemeente Utrecht met die gemeente afstemming te zoeken?  
 
Antwoord 1 
Alle gemeenten in de RES-regio U 16 werken met elkaar samen aan de opgave energietransitie in 
het kader van het Klimaatakkoord en er vindt nauwe afstemming plaats tussen deze gemeenten, 
dus ook met de gemeente Utrecht. Deze afstemming gaat ook over de zoekgebieden voor wind- 
en zonne-energie, die zijn vastgesteld. Binnenkort vindt er bestuurlijke afstemming plaats met de 
gemeente Utrecht.  
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Vraag 2 
Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 2 
Niet van toepassing. 
 
Vraag 3 
Zo ja, is het college bereid de raad over de resultaten van de afstemming over het mogelijk 
plaatsen van windmolens tegen of op de grenzen van Stichtse Vecht te informeren? 
 
Antwoord 3 
Ja, hiertoe zijn we bereid. Op dit moment is gemeente Utrecht alleen actief om zoekgebieden in 
het energielandschap Rijnenburg en in het Utrecht Science Park verder te concretiseren. Voor de 
gebiedsverkenning die nu loopt voor de (her)inrichting van Ockhuizen  (nabij Stichtse Vecht)  is 
sprake van een gebiedsverkenning, waarbij alleen zonnevelden in beeld zijn.  
  
Vraag 4 
Indien het college niet bekend is met de voorgenomen plaatsing van windmolens, is het college 
dan bereid hierover actief afstemming te zoeken met de gemeente Utrecht? 
 
Antwoord 4 
Jazeker, we zijn altijd actief in contact met de gemeente Utrecht. We zijn bekend met alle 
voorgenomen plannen van de gemeente Utrecht.  
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Dennis Boekhout 
Directeur Ruimte  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schriftelijke vraag ex Artikel 41 RvO 

Datum en tijdstip van verzenden:  di 19-10-2021 13:52 

1 

   

   

Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
rob 

Achternaam 
 

roos 
E-mailadres 

 
roos7030@planet.nl 

Fractie 
 

Streekbelangen 

 
    

   

   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

 
nee 

    
   

   

Raadsvragen 
Onderwerp 

 
windmolens op grensgebieden 

Inleiding 
 

sinds enige weken overspoelt mijn mailbox 
met protesten door ongeruste inwoners tegen 
het willen bouwen van windmolens door de 
gemeente Utrecht tegen of op de grens met 
aanliggende gemeenten. Zie als voorbeeld 
een willekeurige email als bijlage.  

Vraag 1 
 

Is het college voornemens over de door de 
gemeente Utrecht beoogde plaatsing van 
windmolens door de gem Utrecht met die 
gemeente afstemming te zoeken? 

Vraag 2 
 

zo nee, waarom niet? 
Vraag 3 

 
Zo ja, is het College bereidt de Raad over de 
resultaten van de afstemming over het 
mogelijk plaatsen van windmolens tegen of op 
de grenzen van SV te informeren? 

Vraag 4 
 

Indien het College niet bekend is met de 
voorgenomen plaatsing van windmolens, is 
het College dan bereidt hierover actief 
afstemming te zoeken met de gem Utrecht?  
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Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
ja 

Bijlage(n) 
 

Geachte volksvertegenwoordigers.docx 
    



Geachte volksvertegenwoordigers, 

Het stadsbestuur van Utrecht wil op meerdere locaties in de gemeente Utrecht windmolens 
gaan bouwen. Vaak liggen deze windmolens op het grensgebied met andere gemeentes, 
waardoor niet alleen Utrechters maar ook bewoners van omliggende gemeenten er last van 
hebben.  

Wij, inwoners/belanghebbenden uit de regio, delen de ambitie om te komen tot opwekking 
van duurzame energie in de regio. Samen energie opwekken zorgt voor een duurzame 
toekomst voor onszelf maar ook voor de volgende generaties. Wij kunnen ons echter niet 
vinden in de wijze waarop de gemeente Utrecht invulling wil geven aan deze ambitie. 

Windmolens van wel 235 meter hoog  

Het stadsbestuur van Utrecht kiest voor het bouwen van windmolens van wel 235 meter hoog. 
Deze windmolens, die worden geplaatst in of nabij stedelijk gebied, zorgen voor slagschaduw, 
geluidsoverlast, horizonvervuiling, waardedaling van woningen en mogelijk 
gezondheidsklachten van omwonenden.  

Windmolens schaden de belangen, er is geen draagvlak.  

Deze 235 meter hoge windmolens schaden direct de belangen van inwoners van Utrecht en 
haar omliggende gemeenten. Er is geen draagvlak onder de gemeenteraden van de 
buurgemeenten én er is geen draagvlak onder de inwoners van deze gemeenten. Toch wil de 
gemeenteraad dit plan doorzetten. 

Bewoners worden niet betrokken  

Het college van Utrecht beweert dat bewoners betrokken worden bij de besluitvorming, maar 
wij voelen ons niet voldoende gehoord. Besluiten worden afgestemd tussen wethouders in 
ondemocratische achterkamers. Hoeveel Utrechters en andere belanghebbenden zitten er 
daadwerkelijk aan tafel? We willen geen zoeklocaties voor windmolens. Als het college niet 
met ons in gesprek wil gaan, kunnen we niks anders dan deze brief sturen. Wij accepteren 
geen zoekgebieden voor windmolens. Wel samen energie opwekken, maar niet doormiddel 
van windmolens in onze achtertuin. 

Windmolens zijn niet nodig  

Daarnaast zijn deze windmolens niet nodig, want ook met zonne-energie, geothermie en 
andere vormen van energieopwekking halen wij de voor 2030 benodigde energieproductie.  

Woningnood regio Utrecht is groot, bouwen biedt de oplossing  

De regio Utrecht kampt met een groot woningtekort, er is een blijvende vraag naar woningen. 
De gemeente Utrecht wil dit oplossen door 60-72.000 nieuwe woningen te bouwen in de 
komende 20 jaar. Dat is de helft van het aantal huidige woningen in de gemeente Utrecht. Zij 
wil dit in de binnenstad en binnen de ring van Utrecht realiseren. Door stikstofproblematiek 
en PFAS-regels zijn productiebeperkingen opgelegd en vertraagt het proces. Tegelijkertijd wil 
het college windmolens gaan bouwen in de buurt van steeds dichtbevolktere woonwijken. 



Duurzame woningbouw en energie in Rijnenburg  

In 2001 is Rijnenburg overgedragen van Nieuwegein aan Utrecht om woningbouw te 
realiseren. 

In Rijnenburg kunnen 21.500 woningen worden gerealiseerd. Dit kan worden gecombineerd 
met recreatie, groen en een goede bereikbaarheid. Met ruimte voor duurzame 
energieopwekking, in de vorm van zonnevelden, zonnedaken, warmtepompen, warmte-koude 
opslag, geo- en aquathermie en zo mogelijk aansluiting op warmtenetten. 

Als wij toestaan dat er windmolens worden geplaatst in het gebied dat Utrecht voor ogen 
heeft, kunnen er in Rijnenburg tot 2050 weinig tot geen woningen gebouwd worden. De 
ambities en behoeftes die Utrecht heeft op het gebied van volkshuisvesting kunnen daardoor 
onvoldoende invulling krijgen. 

Volksvertegenwoordigers in Omringende Gemeenten  

Daarom roepen wij volksvertegenwoordigers in omringende gemeenten op om op te komen 
voor de bewoners van hun gemeenten, die ook baat hebben bij meer woonruimte in de directe 
omgeving. Neem contact op met uw collega’s in Utrecht en doe een oproep om geen 
windmolens te plaatsen.  

Volksvertegenwoordigers in de Gemeente Utrecht  

Daarom roepen wij volksvertegenwoordigers in de gemeente Utrecht op om ja te zeggen 
tegen hernieuwbare energieopwekking gecombineerd met duurzame woningbouw én nee te 
zeggen tegen de plannen voor het plaatsen van windmolens. 

Stop de onnodige plannen van Utrecht die onze belangen schaden. 

Met vriendelijke groet, 
 

  

This email was sent to nicolroos@planet.nl. If you are no longer interested you can 
unsubscribe instantly. 
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