Motie
Reg. Nr. M 31.1
Agendapunt: 31. Motie Vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Geen windmolens aan de gemeentegrens
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 21 december 2021,

constaterende dat:
-

het stadsbestuur van de gemeente Utrecht op meerdere locaties in de gemeente Utrecht zoekgebieden
heeft aangewezen voor het plaatsen van windmolens met mogelijk een hoogte van wel 235 meter;
een van de zoekgebieden voor deze windmolens is gelegen op het industrieterrein “Lage Weide”. Dit
gebied grenst aan onze gemeente Stichtse Vecht;
het plaatsen van windmolens, die worden geplaatst in of nabij stedelijke gebieden, zorgt voor
slagschaduw, geluidsoverlast, horizonvervuiling, waardedaling van woningen en mogelijke
gezondheidsklachten voor omwonenden;
door het plaatsen van deze windmolens nabij huidige of toekomstige woongebieden er voor de
inwoners van Maarssen en Maarssenbroek veel hinder zal ontstaan.
in de door de gemeenteraad van Utrecht aangenomen RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) het gebied
“Lage Weide” niet als zoekgebied is opgenomen;

overwegende dat:
-

gemeenten een zorgplicht hebben ten aanzien van welzijn en gezondheid van haar inwoners;

-

de nadelige gezondheidseffecten van windmolens op korte en lange termijn nog niet eenduidig
wetenschappelijk zijn vastgesteld;

-

inwoners van Maarssen en Maarssenbroek door de windmolens plannen op het grensgebied veel
hinder en mogelijk gezondheidsrisico’s gaan ondervinden;

roept het college op:
1. aan de gemeente Utrecht schriftelijk kenbaar te maken dat de gemeente Stichtse Vecht windmolens
heeft uitgesloten als optie in haar zoekgebieden in het kader van de RES 1.0;
2. in dezelfde brief aan te geven dat de gemeente Stichtse Vecht tegenstander is van het plaatsen van
windmolens door buurgemeenten aan de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht;
3. te bevorderen dat er een betere afstemming tussen de gemeenten binnen de U16 plaatsvindt in het
gezamenlijke streven, binnen de intenties van de RES, oplossingen te vinden met voldoende draagvlak
bij inwoners;
4. aan te dringen op een uitgebreide en zorgvuldige participatie met inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties om maatschappelijke onrust te voorkomen en draagvlak te creëren voor
de uitdagingen van de RES 1.0;

en gaat over tot de orde van de dag.
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