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Woerden, 11 februari 2013 

Geachte Leden van Provinciale Staten, 

De Woerdense werkgroep 'Geen Windmolens bij Woonwijken' heeft indertijd al met 
verbazing kennis genomen dat in de 'Ontwerp Structuurvisie' de locatie zuidwestelijk van 
Woerden — d.i. bij de woonwijk Molenvliet - opnieuw was ingetekend. Hiertegen diende de 
werkgroep, evenals o.a. de gemeente Woerden, een zienswijze in. 

Het was daarom bijzonder bevredigend dat GS blijk gaf zich hetgeen in de provincie leeft ter 
harte te nemen en blijk gaf de locatie wegens gebrek aan draagkracht uit het concept te 
willen verwijderen. 

Het is voor de Woerdense inwoners nog steeds verwonderlijk dat de locatie in het concept 
was opgenomen, omdat ministerieel - de voormalig minister Cramer - mede vanwege 
specifiek overheidsbeleid, deze locatie voor windturbines definitief is verworpen. Iedereen 
mag van de overheden toch consistentie in beleid verwachten. 

Wat nu gebeurt, is nog onbegrijpelijker. Bij de opstelling van het nu nog vigerende 
Streekplan stelde GS zich volledig achter het Rijk op en PS corrigeerde dat. Nu is het 
tegenovergestelde gebeurd: GS steunt gemeenten en inwoners en nu gaat PS tegenover 
deze staan. 

Naast het besluit van voormalige minister Cramer liggen er inwonersonderzoeken van 
Woerden-West, Nieuwerbrug en Waarder op tafel, waaruit blijkt dat de draagkracht minimaal 
is. Er kan geen verwachting worden gesteld dat dit in de toekomst anders zou worden. Ook 
het aanbieden van financiele participatie zal daarin geen verandering brengen. Dit vindt 
alleen bereidheid bij de fervente voorstanders van windmolens. Het zou overigens, vanwege 
de enorme subsidies voor windenergie, ook nog mede door belastinggeld worden 
gefinancieerd. Eveneens wordt over het hoofd gezien dat bij het begrip 'verdeling van lusten 
en lasten' de 'lasten' voor de voile 100% bij een betreffende woonwijk wordt gelegd. 

Overigens zij wij teleurgesteld dat de werkgroep als zienswijzenindiener door een attente 
journalist op de hoogte gesteld moesten worden en geen uitnodiging voor het bijwonen van 
de vergadering van 4 februari hebben mogen ontvangen. 

Wanneer er uit het oogpunt van volksvertegenwoordiging nog een mogelijkheid bestaat 
bovengenoemde in goede zin aan te passen, zou dit o.i. op zijn plaats zijn. 

Hoogachtend, 

namens de werkgroep 
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