
 
 
 
Motie 
Reg. Nr. M  14.1 
 
Agendapunt: 14.  Motie Vreemd aan de orde van de dag 
 
Onderwerp: Geen windmolens aan de gemeentegrens/ grensgebieden gemeenten/ buurgemeenten. 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 2 november 2021, 
 
 
constaterende dat: 
 

- het stadbestuur van de gemeente Utrecht op meerdere locaties in de gemeente Utrecht zoekgebieden heeft 
aangewezen voor het plaatsen van windmolens met een hoogte van wel 235 meter; 

- een van de zoekgebieden voor deze windmolens onder andere gelegen is in het industrieterrein “Lage 
Weide”. Dit gebied aan het grensgebied van onze gemeente Stichtse Vecht ligt;  

- het plaatsen van windmolens, die worden geplaatst in of nabij stedelijke gebieden, zorgen voor 
slagschaduw, geluidsoverlast, horizonvervuiling, waardedaling van woningen; 

- door het eventueel plaatsen van deze windmolens in een gebied of gebieden nabij huidige of toekomstige 
woongebieden, niet alleen voor de inwoners van de gemeente Utrecht, maar ook voor de inwoners van de 
kern Maarssen-Maarssenbroek veel hinder zal ontstaan; 

 
overwegende dat: 
 

- door de plannen van de gemeente Utrecht om op Lage Weide windmolens van 235 meter hoog te realiseren, 
onze plannen van onder andere de Planetenbaan te transformeren tot woongebied, belemmeren en schade 
kunnen toebrengen aan de gezondheid en leefomgeving van de inwoners in deze direct omgeving; 

- er vanuit de inwoners van de stad Utrecht maar ook vanuit de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht 
geen draagvlak is en vele mails van bezorgde inwoners hierover ontvangen zijn; 

- er meerdere artsen en audiologen aan de bel getrokken hebben over de geluidseffecten/ 
gezondheidseffecten van windturbines op de gezondheid van de mens; 

 
 
roept het college op: 
 

1. om in gesprek te gaan met het college van de gemeente Utrecht en resultaten van deze gesprekken terug te 
koppelen aan de Raad; 

2. regionaal het vraagstuk en eventueel beslissingen met betrekking tot plaatsing van windmolens in de 
nabijheid van woongebieden gelegen bij gemeentegrenzen te bespreken en te bevorderen dat daarover 
goede afstemming met de betreffende gemeente plaatsvindt; 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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