
 

 

4 jaar om een daad te stellen 
Simone Maase, vice-voorzitter Energie-U 
 
Inspreektekst voor de Commissie Ruimte, Water en Groen, 13 oktober 2014, over de 

tweede partiële herziening PRS en PRS. 

 
Dames en heren, 
In de tijd van de kabinetten Balkenende werkte ik als adviseur voor 

initiatiefnemende burgers bij GreenWish in Utrecht. De overheid trekt zich ook nu 
nog steeds meer en meer terug en vraagt van haar burgers om maatschappelijke 

problemen zelf op te lossen. Jarenlang loodste ik mensen die de wereld van 
onderop een stukje beter wilden maken door weerbarstige ambtelijke molens en 
ontwikkelde samen met de ministeries VROM en BZ de training “Help! Een 

Burgerinitiatief” voor ambtenaren en bestuurders. 4 jaar geleden besloot ik zelf 
de handschoen op te pakken en me actief in te zetten voor de realisatie van een 

windpark in Utrecht-stad. Ik zeg met nadruk realisatie en niet ontwikkeling! Ik 
ben namelijk geen windpark-ontwikkelaar met commerciële belangen, maar een 
bezorgde burger die in zijn eigen duurzame energie wil kunnen voorzien. Ik wil 

tegen onze kinderen kunnen zeggen dat ik op zijn minst m’n best heb gedaan om 
een leefbare en veilige wereld voor hen achter te laten. 

 
4 jaar geleden nam ook u, Statenleden, een voor uw eigen leven belangrijke 
beslissing: u besloot zich verkiesbaar te stellen voor de Provinciale Staten. Het 

kan niet anders dan dat ook u een droom had voor de toekomst, een intentie om 
bij te dragen aan de wereld en deze wellicht een beetje mooier achter te laten. 

Een belofte aan u zelf, maar bovenal ook aan uw kiezers. En u werd gekozen! U 
kreeg het vertrouwen van uw kiezers om datgene te doen wat u 4 jaar geleden 
beloofd heeft.  

 
We zijn nu 4 jaar verder en hier zitten we dan. Terwijl nog geen drie jaar geleden 

zowel bij u als op gemeentelijk bestuurlijk niveau alle lichten op groen stonden 
voor een windpark op Lage Weide, worden ik en mijn achterban; kiezers, burgers 
en initiatiefnemers straks naar huis gestuurd met een dooie mus. U heeft de 

mond vol van betrouwbaar bestuur, burgerparticipatie en het realiseren van 
doelstellingen. Is niets doen als het er op aan komt volgens u een betere keuze 

dan trouw te blijven aan waarvoor u zich 4 jaar geleden verkiesbaar heeft 
gesteld? Is de keuze om volgend jaar dan maar niet naar de stembus te gaan de 
betere keuze om mijn ongenoegen over de politieke gang van zaken te uiten?  

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

We hebben vanavond met elkaar gesproken over de enorme initiatiefkracht die 
er in deze provincie onder burgers leeft om voor lokale grootschalige duurzame 
energie te zorgen. We hebben het ook gehad over hoe de verhoudingen liggen 

bij de mensen die niet perse zelf de handschoen oppakken, maar wel positief 
staan tegenover lokale grootschalige duurzame energie. Als adviseur kan ik het  

niet nalaten om u, in het licht van de aanstaande verkiezingen, nog 1, wellicht a-
politiek, advies mee te geven:  
 

”Kijk goed naar hoe de verhoudingen in de samenleving werkelijk liggen in plaats 
van u te laten leiden door gepassioneerde minderheden. Het zou zomaar kunnen 

helpen in verkiezingstijd.” 
 
Het moge duidelijk zijn wat ons verzoek is ten aanzien van windlocatie Lage 

Weide is: stop met schrappen en start met het realiseren van deze Ruimte voor 
Lokale Duurzame Energie. 

 
Nawoord 
De onderbouwing van de provincie in de nota van beantwoording is vooralsnog 

zeer summier en gaat grotendeels niet in op de door ons aangevoerde 
argumenten te weten: 

1. Schrappen locatie Lage Weide in strijd met de wet. 
2. Schrappen van locatie Lage Weide in strijd met de afspraken met het Rijk. 
3. Een ruimtelijke onderbouwing voor het schrappen van de locatie Lage 

Weide ontbreekt; gemeentelijk bestuurlijk draagvlak is geen 
(doorslaggevend) criterium. 

4. De provincie heeft verwachtingen gewekt; er is sprake van een concreet 
en inpasbaar planinitiatief; niet doorgang vinden schaadt de belangen van 

Energie-U en haar achterban.  
Wij vragen u inhoudelijk te onderbouwen waarom u bovengenoemde en in de 
zienswijze van Energie-U uitgewerkte bezwaren ongegrond acht. 
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