
 
 
Aan:    

 

de leden  van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water   

de leden van de Provinciale Staten van Utrecht 

Gedeputeerde Drs. R.W. Krol  

Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 , Postbus 80300 3508 TH Utrecht   

 

 

                                                                    Eemland/Soest/Baarn, maandag 14 november 2016  

 

 

  

Geachte leden van de Commissie en van de Provinciale Staten en geachte heer Krol, 

 

  

Namens onderstaande vier partijen die zich inzetten voor het beschermen en behoud van een 

belangrijk deel van onze Utrechtse leefomgeving sturen wij u een brief in vervolg op het 

schrijven dat bij u voorligt onder agendapunt 4.1 voor de vergadering van 21 november a.s.  

 

Dezelfde ondertekenaars schrijven u nu omdat wij ons grote zorgen maken over de 

bescherming van de rechten van alle burgers in deze provincie als het gaat om zaken in het 

raakvlak tussen een gemeente en het Landelijk gebied. 

  

Eén van de ondertekenaars, de Stichting Behoud de Eemvallei, is een rechthebbende 

bezwaarmaker tegen uw plannen voor de herijking van de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie, agenda punt 2.3. 

 

Nu lezen wij de plannen die u volgende week moet beoordelen en onderschrijven en zitten wij 

met een hele grote en klemmende vraag en die willen wij allen maar zo direct en concreet 

mogelijk bij u neer leggen.  

 
In uw plannen geeft u aan de ene kant de wens te kennen om één van de unieke kenmerken 

van het Utrechtse landschap – de openheid * – te willen behouden en beschermen en aan de 

andere kant geeft u  een gemeente de kans om binnen haar rode contouren zelf te beslissen 

over de bouw van windturbines.                 * Leest u hier bv  blz 57 van uw Natuurbeheerplan 2017, 

agendapunt 4.2 

  

 

 

 



 
 

Als wij dit toespitsen op de situatie waartegen wij geageerd hebben, dan zou de gemeente 

Amersfoort pal aan de grens met Soest en met het open Eemland dus voor twee of drie 

supergrote windturbines vergunning kunnen geven om deze daar neer te zetten.  Als deze 

gemeente de procedure volgens de letter van de wet zou doorlopen, zou het dus zo kunnen 

zijn dat zij , zelfs na het meenemen van alle bezwaren die zelfs van buiten Amersfoort kunnen 

komen, gewoon kan beslissen “dat gaan wij doen, het is ons gebied en wij mogen dat”. Dat zij 

daarmee de rechten negeert die andere burgers van de provincie hebben op het 

beschermde  extreem open natuur- en poldergebied Eemland (Eemvallei) doet niet ter zake. 

Het mag van u. 

 

Wij zijn van mening dat u als bestuurders van de provincie Utrecht er bent om de rechten van 

alle burgers in dit proces te vertegenwoordigen en dan zou de oprichting van deze 

windturbines op die plaats volgens ons zeer ongewenst zijn in het licht van hetgeen u 

voorstaat. Zelfs, in flagrante tegenspraak daarmee, diametraal staan. Natuurlijk is dit ook van 

toepassing op de locatie aan de grens met Hoevelaken. 

  

Daarnaast begint het volgens ons nu ook erg te lijken op een tendens in de gemeentelijke 

ontwikkeling die we al jaren kennen. Elke gemeente wil straks  energieneutraal zijn. Staat 

mooi op de website. Maar was dat ook niet zo met de door elke gemeente nagestreefde 

ontwikkeling ten aanzien van kantoorgebieden, met de bedrijventerreinen, met winkelcentra 

en met de terreinen voor volumineuze handel (de IKEAS). Stelt u zich bij ons in de buurt eens 

voor dat elke gemeente dat zou willen en bv. voor elke 10000 inwoners een windturbine neer 

zou zetten. Dan krijgt u het volgende beeld in onze provincie: Utrecht 50, de Bilt 3, Zeist 6, 

Amerfoort 15,  Leusden 3, Soest 4, Baarn 3, Eemnes 2,  Bunschoten 2, Nijkerk/Hoevelaken 3.  

  

Geachte provincie, wij zijn van mening dat er een belangrijke coördinerende taak voor u is 

weggelegd in dit geheel. Ook wij weten dat alternatieve opwekking van energie noodzakelijk 

wordt, maar doe dat dan of laat dat dan in ieder geval op een zorgvuldig gecoördineerde 

manier - die meer rekening houdt met een totaalplaatje - plaatsvinden. Dan zou het zelfs nog 

beter en financieel aantrekkelijker kunnen zijn om gezamenlijk ergens buiten Eemland een 

windmolenpark te financieren, bv. op zee. 

  

Want ook wij hebben de stukken gelezen inzake de herziening PRV/PRS. Daarin benadrukt u 

ook het beleid betreffende respect voor het buitengebied. Daar past voor de 

geloofwaardigheid van de provincie Utrecht toch niet bij dat kijken vanuit het mooie gebied 

‘buiten de rode contour’ de weidsheid van het gebied door torenhoge windturbines 150 meter 

hoger komt te liggen. Beleid is toch niet verkokerd kijken (en denken) maar de 

integraliteit  voor ogen houden.  

  



U weet dat wij kritisch meedenkende partijen zijn en wij hopen dat u onze brief ook in dat 

licht wilt zien en de inhoud ervan tot u wilt nemen. 

  

De door ons ondertekende brief zal u tevens per post worden toegezonden. 

  

Wij zien met grote interesse uit naar uw actie en uw mogelijke reactie.   

  

Met vriendelijke groet ,    

de besturen van  

  

Vereniging Vrij Polderland                         www.vrijpolderland.nl 

                

  

Stichting Behoud de Eemvallei                   www.eemvallei.nl 

 

 

 

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland       www.dorpsbelangenhoogland.nl  

 

 

  

Vereniging Vrienden van Nationaal Landschap Arkemheen Eemland           

                                                                      www.arkemheen-eemland.nl 

 

                            

                                                                                      
Correspondentieadres:  

Secretariaat Stichting Behoud de Eemvallei 

De Gondel 4,  3742 GM Baarn  

 

  

 CC:        Burgemeester en Wethouders van Amersfoort 

               en de Gemeenteraad van Amersfoort 

               Postbus 4000                        

               3800 EA Amersfoort 

CC :        Burgemeester en wethouders en Raad van Soest 

               Burgemeester en wethouders en Raad van Baarn  

               Burgemeester en wethouders en Raad van Zeist 

               Burgemeester en wethouders en Raad van Leusden  

               Burgemeester en wethouders en Raad van Bunschoten 

               Burgemeester en wethouders en Raad van Nijkerk/Hoevelaken 
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