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Toelichtinq
U geeft aan:
Tot onze grote verbazing vemamen wij dat subsidieontvanger NMU een promotietour gaat houden voor
windmolens.

1.

Gaat de NMU ook de Buren van Lage Weide en Gigawiek bezoeken (en wellicht die intussen honderden andere
actiegroepen die zich tegen windmolens keren)? Zo nee, hoe verhoudt zich dat dan met het voornemen van
volledige en onafttankelijke voorlichting?

Antwoord
- Het is aan de NMU om haar gesprekspartners te kiezen. De NMU stelt de mening van a2onderlijke
organisaties te respectere¡ (2¡6 http://www.nmu.nl/wat-we-doen-2/energie/energie-opwekken/wind/onze-visie-
oo-windenerqie/). De NMU heeft eigen doelstellingen die op het tenein van de energietransitie in lijn zijn met de
door de Staten aangenomen Energieagend a 2016'2O19.
Wij hebben de NMU vezocht vanuit hun expertise en lokale bekendheid een bijdrage te leveren aan het

bevorderen van lokale betrokkenheid bij de energie-transitie.
Dit staat het voeren van andere overleggen door andere organisaties niet in de weg.
Ten aanzien van Rijnenburg heeft de NMU een excursie georganiseerd naar een windpark; leden van Buren

van Rijnenburg en andere betrokkenen waren daartoe ook uitgenodigd en hebben daaraan deelgenomen.
Bij toekomstige debatten over andere locaties kan de hulp van de NMU ingezet worden; evenals de hulp van

andere organisaties zoals bijvoorbeeld vereniging voor omwonenden windenergie.
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2.
Het NMU pleit voor het behoud van het landschap blijkens navolgende tekst op hun website:

Bescherming Landschap
Het landschap in de provincie Utrecht is bijzonder gevarieerd. De verschillende landschappen dienen

behouden en versterkt te worden.

Windmolens vemietigen echter het landschap.

Hoe kunt u subsidie verstrekken aan een partij die dergelijke tegenstrijdige opvattingen koestert?

Antwoord.
Wij herkennen ons niet in de stelling dat windturbines het landschap vernietigen.

Wijzien geen tegenstrijdigheid in de ambitie om de energietransitie te versnellen, bijvoorbeeld door middel van
windturbines, en de ambitie om het gevarieerde landschap van de provincie Utrecht te behouden. Wel is het zo
dat energie-transitie een nieuw belang in het landelijk gebied heeft geTntroduceerd, naast bijvoorbeeld gebruik
voor landbouw, voor recreatie, mobiliteit, omzetting tot woningbouw, etc. Tussen de belangen zal een añareging

moeten plaatsvinden.

3.
Waar bemoeit de NMU zich mee?

Antwoord.
De NMU levert "pro-actief haar bijdrage aan de energietransitie" (zie: http://www.nmu.nl/wat-we-doen-
2/enerqie/enerqie-opwekken/wind/onze-visie-op-windenerqie/).
Vanuit uw Staten is onder andere via motie "gemeenten helpen ons, wij helpen gemeenten" gevraagd actief
steun te verlenen. Wij zien daartoe in de NMU een goede partner.

4.
Acht u het juist dat activisten van belastinggeld propaganda mogen bedrijven? Zo ia waarom?

Antwoord.
De NMU ondersteunt het proces om de doelstellingen van de door de Staten aangenomen Energieagenda
2016-2019 te behalen. Wij zien dit niet als het bedrijven van propaganda.

5.
Valt het bedrijven van propaganda binnen de voon¡vaarden van de subsidierelatie die de provincie met de NMU
heeft? Zo ja, waarom?

Antwoord.
Niets in de subsidieverordening van de provincie Utrecht belemmert de vrijheid van meningsuiting.
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þ.
Bent u bereid onmiddellijk de subsidierelatie te verbreken ten einde aan de eenzijdige informatieverstrekking op
dit dossier een einde te maken? Zo nee, waarom niet?

Antvvoord.
Nee. De doelstellingen van de NMU zijn op verschillende beleidsvelden in lijn met de doelstellingen van de
Provincie zoals deze door de Staten zijn vastgesteld. De NMU wordt o.a. als onderdeel van de regionale
energiealliantie genoemd in de Energieagenda 2016-2019.

Teneinde de energie-transitie te versnellen maken wij gebruik van partners in het gebied, zoals de NMU.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris
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