
Goeie avond, mijn naam is Martin Pierik. 
 
Wij wonen ruim 30 jaar op de Rossiniweg in Veenendaal West. 
 
Wij zijn van mening dat groene/duurzame energie erg belangrijk is. 
Wij werken hier zoveel mogelijk aan mee. 
 
Wij hebben zelf net zonnepanelen laten plaatsen. 
Gaan binnenkort isolatie aanbrengen in onze woning. 
En hebben net veel groen in de tuin aangelegd, ipv stenen/tegels.  
 
Wij zullen mee moeten werken om de RES doelstellingen te halen, dat snap ik. 
Ik begrijp dat Veenendaal vanwege de dichte bevolking niet heeft gekozen voor windenergie.  
En dat Renswoude ons een wederdienst verricht voor eerdere gunsten ! 
 
Echter plaats deze 240 mtr hoge windmolens waar minder mensen wonen: 
(niet aan de rand van Veenendaal West met 10.000 inwoners) 
 

- Geluid, slagschaduw, waarde woning, gezondheidsklachten. 
- En liever een aantal meer, maar dan minimaal half zo hoog, lijkt me. 
- Bv langs de A12 richting Maarsbergen. 
- Ik ga er vanuit dat de gezondheid van mensen belangrijker is dan klimaatdoelen.  

 
Het ‘’Europees Hof van Justitie’’ doet hierover ook duidelijke uitspraken. 
Zoals: ‘’Vergunning mag worden verleent als de gezondheid van omwonenden er niet op achteruit 
gaat’’. Ook heeft het RIVM hier onderzoek naar gedaan, en daaruit blijkt dat een flink percentage er 
wel last van heeft (tussen 9 en 21 procent).  
 
Op basis van Europees recht zijn normen voor windmolens achterhaald en ondeugdelijk.  
 
Is er al ervaring met 240 mtr hoge windmolens of zijn wij proefkonijn ? 
 
Ook heb ik de ‘’Position Paper’’ van de gemeente Renswoude mbt RES gelezen. 
‘’Grote windmolens moeten echter wel kunnen rekenen op zoveel mogelijk draagvlak van directe 
omwonenden’’. Bewoners zouden mogen mee denken. 
 
Welke acties kunnen wij het beste ondernemen ? 
De Veenendaalse bevolking is niet echt goed op de hoogte gehouden.  
Hebben we pamfletten om op te hangen of gaan we een aantal keer demonstreren. 
We zullen dit allemaal samen moeten doen denk ik. Samen sterk lijkt me !! 
 
Hou me svp op de hoogte. 
 
Groet Martin Pierik 
 


