
Veenendaal slachtoffer van Gigawiek-Gekte  

Inleiding 
Voor onder meer de regionale energiestrategie (RES)  is de provincie opgedeeld in  3 regio’s, 
te weten: 
1. Amersfoort 
2. Food Valley (Renswoude, Rhenen en Veenendaal)  
3. U16 (Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, 
Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij 
Duurstede, Woerden en Zeist.) 

Uit onderstaande afbeelding blijken de plannen van U16 (gele gebied): 

 

Uit deze afbeelding wordt snel duidelijk dat de windmolens vooral gesitueerd staan aan de 

buitenranden van U16. 

Op zich niet zo merkwaardig, want met name het oostelijke binnengebied van U16 heeft een sterke 
lobby, en is daardoor opvallend leeg wat betreft windmolens... Daarnaast is er binnen U16 

buitengewoon veel verzet tegen vooral windmolens. Zo ernstig dat er inmiddels een bestuurlijke 
crisis binnen U16 is opgetreden. De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede 
hadden reeds eerder om uitstel gevraagd bij de provincie om meer tijd te krijgen voor 
draagvlakverbetering. De provincie is het hier niet mee eens, en wil het eerder afgesproken 
tijdschema pertinent handhaven. Onder aanvoering van een interim-bestuurder is men nu 
onder stoom en kokend water tot consensus aan het komen. Daarbij kijkt men steeds meer 
naar de oostgrens van de provincie… het water lijkt naar het laagste punt te lopen... nabij de 
Eindseweg in Overberg langs de A12. 

Ook Renswoude doet er alles aan om de geplande windmolens zoveel mogelijk uit haar 
eigen gemeentelijke gebied te houden en heeft concrete plannen om één tot twee 
megamolens te plaatsen op de Emminkhuizerberg. Niet in het dunbevolkte noorden van de 
gemeente, maar in het dichtbevolkte zuiden, en tegen 2 stiltegebieden aan (zie kaartje 
verderop). 



Onaanvaardbaar plan 
Dit nu is volstrekt onaanvaardbaar. Veenendaal wordt nu politiek geslachtofferd, terwijl deze 
gemeente vanuit Food Valley reeds haar bijdrage gaat leveren aan de klimaatdoelstellingen. 
Slachtoffer van de slechte energieplannen van U16, en vooral van het gebrek aan leiding en 
consensus binnen deze regio, het onbegrijpelijke en asociale beleid van Renswoude, 
alsmede van de onverbiddelijke ambitie van Provinciegedeputeerde Huib van Essen, die 
geen uitstel voor participatie wil: "Wij houden ons aan de afspraken in het klimaatakkoord 
en zullen er voor zorgen dat de ruimtelijke procedures op 1 januari 2025 zijn afgerond zodat 
de bijdrage in 2030 ook echt is gerealiseerd." Kennelijk gaat het niet om de kwaliteit van de 
beslissingen en draagvlak, maar om tempo ( en wellicht persoonlijk prestige?) 

Onacceptabele plaatsingscriteria 
Met bovengenoemde plannen  wordt nu een park aangelegd met megawindmolens ter 
grootte van 2 keer de Domtoren: 

- tegen de achtergrond van een opvallend “leeg” binnengebied van U16, en een “leeg” 
noordelijk gebied van Renswoude. 

- direct aanpalend aan een plaats die na de stad Utrecht het dichtst bevolkt is van de 
gehele provincie, zoals blijkt uit onderstaande CBS-cijfers 

Gemeenten 

Bevolkingsdichtheid 

aantal inwoners per km² 
    

Nederland 517   
    

Utrecht (gemeente) 3.811   

Veenendaal 3.417   

Nieuwegein 2.700   

Amersfoort 2.512   

IJsselstein 1.619   

Zeist 1.338   

Houten 913   

De Bilt 652   

Wijk bij Duurstede 502   

Rhenen 478   

De Ronde Venen 445   

Bunnik 411   

Vijfheerenlanden 388   

Utrechtse Heuvelrug 376   

Renswoude 296   

    

Bron: CBS stand per 1 januari 2020    

 

-  In een gebied dat ook nog eens direct aansluit op een stiltegebied zoals blijkt uit 
onderstaande afbeelding: 



 

 

Bron: Deel provinciekaart Utrecht met stiltegebieden 

Van de site van de Provincie Utrecht: “Een stiltegebied bestaat uit: 

1. een stille kern. In de stille kern is het geluidsniveau (exclusief gebiedseigen geluid), gemiddeld over een etmaal, maximaal 40 

dB(A)* 

2. een geluidsarm overgangsgebied, dat rondom de stille kern ligt (bufferzone). Hier is het geluidsniveau, gemiddeld over een 

etmaal, maximaal 45 dB(A)* 

Activiteiten die de stilte negatief beïnvloeden (uitgezonderd de gebiedseigen geluiden), zijn niet toegestaan in de stiltegebieden. 

*dB(A) is een eenheid van geluid, vergelijkbaar met meter of seconde. In het dagelijkse spraakgebruik wordt vaak decibel gezegd.” 

 

Conclusie: 

Uitgerekend bij één van de dichtst bevolktste gebieden van Utrecht, direct aanpalend aan een 

schaars stiltegebied met geluidsnormen-  wordt een windpolenpark gebouwd.  

Hoe krijg je het verzonnen! Als het niet zo ernstig was, zou je er de slappe lach van krijgen! 

Kennelijk zijn deze lachwekkende criteria  voor U16 acceptabel. Immers U16 c.q. Utrechtse Heuvelrug 

plaatst de molens op haar eigen grondgebied! 

Als dit acceptabele plaatsingscriteria zijn, dan liggen er in U16 talloze mogelijkheden, en vooral veel 

betere: van Overvecht tot Cothen en Maarsbergen – en alles wat daar tussen ligt… 

Ditzelfde geldt nog sterker voor Renswoude: als deze criteria acceptabel zijn voor Renswoude, zijn 

alle andere plekken binnen de gemeentegrenzen ook acceptabel, zo niet veel beter! Een eenvoudige 

blik op bovenstaande kaart laat dit al zien! 

Politiek zonder inhoud 

Het wordt daarmee duidelijk dat de plaatsingscriteria geen enkele inhoudelijke basis hebben maar 

berusten op louter politieke/opportunistische motieven. Daarop kun je geen overheidsbeleid 



bouwen. Zeker niet met een dergelijke impact op wonen en natuur, en dat ook nog eens met name 

voor buurgemeentes. 

U16 en Renswoude moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen en beslissingen durven nemen 

op inhoudelijke gronden. Daartoe moeten zij hun plannen grondig herzien, en hun eigen problemen 

niet op nogal asociale wijze bij de buren deponeren. 

Afwijzen die plannen! 

De bovengenoemde plaatsingsplannen die strak tegen Veenendaal aan liggen moeten daarom met 

kracht worden afgewezen! Hierin lijkt me ook een belangrijke regierol voor de Provincie weggelegd. 

Die bevolkingsdichtheidscijfers liegen er niet om! En hoe geloofwaardig zijn de plannen voor 

natuurbehoud anders nog! 

Los hiervan vertelt een luisterend oor in Veenendaal-West al heel snel dat het verzet tegen dit 

windmolenpark buitengewoon sterk en tevens grimmig zal zijn… Ik hoop dat de politiek hier goed 

notie van neemt. 


