Motie
Reg. nr.
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp
De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in vergadering bijeen d.d. 19 juni 2012
Onderwerp: Geen windmolenpark in Wijk bij Duurstede
De Raad,
Overwegende dat:
• de gemeenteraad zich in 2004 heeft uitgesproken tegen de plaatsing van windmolens;
• het onderwerp middels een aangenomen raadsmotie weer op de agenda is gekomen;
• de voor- en tegenstanders de afgelopen tijd van zich hebben laten horen waardoor het
onderwerp weer haarscherp op het netvlies staat;
• daarnaast veel informatie is verstrekt waardoor het mogelijk is om een beeld te
krijgen van de voor- en nadelen van windmolens;
• de locatie gelegen langs het Amsterdam-Rijnkanaal (ten zuiden van Houten) in het
Voorontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2015 opgenomen is als
mogelijke locatie voor grootschalige windturbines;
• hiervoor wel de voorwaarde geldt dat er draagvlak moet zijn bij het
gemeentebestuur;
• een meerderheid van de raadsfracties zich inmiddels publiekelijk tegen de komst van
een windmolenpark in Wijk bij Duurstede heeft uitgesproken;
• het draagvlakonderzoek c.q. de internetpeiling uitwijst dat 64% van de reacties
negatief staat ten opzichte van windenergie in Wijk bij Duurstede;
• de zorgen van de wijkse bewoners gaan over een breed aspect: geluidshinder,
horizonvervuiling, aantasting karakteristiek landschap, andere duurzame
alternatieven, kosten die hoger zijn dan de opbrengsten, overlast en schade voor
direct omwonenden;
• de discussie en standpuntbepaling hierdoor niet doorgeschoven behoeven te worden
tot na de zomer;
• het voordeel hiervan is dat de provincie tijdig op de hoogte is van het standpunt van
de gemeente Wijk bij Duurstede waardoor dit standpunt betrokken kan worden bij de
vaststelling van de definitieve Provinciale Structuurvisie;
Spreekt zich uit:
- tegen een windmolenpark in de gemeente Wijk bij Duurstede;
en draagt het college op om:
- het gemeentelijk standpunt kenbaar te maken bij zowel Gedeputeerde als Provinciale
Staten van de provincie Utrecht met het verzoek om de locatie langs het AmsterdamRijnkanaal ten zuiden van Houten, te schrappen als zoeklocatie voor grootschalige
windturbines;
- het gemeentelijk standpunt kenbaar te maken bij de gemeente Houten;
- in de beleidsdocumenten (zoals de Wijkse Structuurvisie) het gemeentelijk standpunt
op te nemen dat er geen windmolens mogen komen langs het Amsterdam-Rijnkanaal
en gaat over tot de orde van de dag.
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