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Relevante links:

• Draagvlak een schijnvertoning: https://www.telegraaf.nl/nieuws/811978348/pro-windmolenclubs-zijn-

helemaal-niet-zo-lokaal

• Gevangen in windmolenweb: 

https://digitalekrant.telegraaf.nl/static/cci/index.html?epub=https://digitalekrant.telegraaf.nl/cdn/premium/

5e21a4b3d16e1b9855712c0c40dc10c5/web/OPS/cciobjects.json#/pages/30-31

• Eneco vindt gehoor bij de rechter: https://www.ad.nl/utrecht/eneco-vindt-gehoor-bij-de-rechter-gaan-

windmolens-in-houten-op-volle-toeren-draaien~a5f3950a/#:~:text=%C2%A9%20Koen%20Laureij-

,Eneco%20vindt%20gehoor%20bij%20de%20rechter%3A%20gaan%20windmolens%20in%20Houten,meer%2

0groene%20stroom%20gaan%20produceren.

• Binnenlands bestuur: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/draagvlak-voor-

windmolens-niet-echt-gelukt.9656531.lynkx

• Huishoudens betalen mee: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1632957312/huishoudens-betalen-mee-aan-

subsidie-wind-en-zonneparken
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Toelichting:

Het wantrouwen is groot onder de bewoners van woningen dicht bij de zoeklocatie ‘A12’. Dit wordt o.m. gevoed door de 
bijna dagelijkse stroom aan bewijzen van een door en door verrotte bestuurscultuur in Den Haag, maar ook door de 
MSM die stukje bij beetje aan het licht brengen wat er aan misstanden bestaat rond de plaatsing van windmolens. Maar 
laat ik het strikt juridisch houden. Als Veenendaal instemt met de zoeklocatie A12 en RES 1.0 ondertekent, dan komen 
er windmolens langs de A12. Landelijk gezien voldoet de locatie aan alle eisen en het draagvlak onderzoek staat gepland 
in een later stadium. Maar dat onderzoek doet er helemaal niet toe! De RvS (waar een conflict rond de leefomgeving 
ultiem terecht komt) hanteert gewoon de wetten en er IS GEEN WET DIE DRAAGVLAK EIST VOOR DIT SOORT 
PROJECTEN. Dus wij doen een klemmend beroep (we eisen!) op u dat Veenendaal haar handtekening onthoudt aan RES 
1.0 als de zoeklocatie A12 (of welke bewoordingen dan ook die het mogelijk maken windmolens te bouwen binnen een 
straal van 10X de tiphoogte van woningen) in RES 1.0 staat. Alleen dan is er kans dat we aan deze ellende ontkomen. 
Achteraf wijzen naar iedereen kan nu niet meer, u bent hiermee allen op de hoogte van de gevolgen van ondertekening 
van RES 1.0 met zoeklocatie A12 (of hoe dat ook op papier komt). 

Dit gaat niet weg. Als buurtbewoners zullen we ons blijven verzetten tegen deze monsters. Want afgezien van de 
gezondheidsaspecten en waardedaling van onze woningen is het visuele aspect: windmolens dicht bij Veenendaal West 
veranderen blijvend het aanzicht van deze prachtige wijk waar bewoners met zorg omgaan met hun woongenot. Dat 
vernielen is puur bestuurlijk vandalisme! En dat is niet wat we van onze bestuurders, die we vorstelijk betalen, 
verwachten! U dient ONS belang te dienen en niet het belang van lobbygroepen of investeerders die ver weg wonen!


