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Als gemeenten niet snel zijn, worden locaties opgelegd

Provincie wil haast
met de windmolens
g In Nieuwegein en Houten staan al
windmolens,
maar er moeten er veel
meer komen.

Voor eind dit jaar moeten
gemeenten in de provincie
Utrecht komen met concrete
plannen voor in totaal
ongeveer zestig windmolens,
om hun eigen klimaatdoelen
voor 2030 te halen. Gebeurt
dat niet, dan bepaalt de
provincie Utrecht waar ze
komen.

Esther de Kloe
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We moeten
de koe bij
de horens vatten,
niet dralen
– Huib van Essen

lemmeringen zijn en waar er
misschien wel mogelijkheden
zijn. Als we alleen al een klein
deel ervan kunnen verder brengen...”
Doel is om uiteindelijk
40 procent van de
duurzame energie in de provincie
met

dig.

wind
binnen te
halen. Daarvoor
zijn ongeveer zestig
moderne windmolens no-

Vaker wind

Nu ligt de verhouding tussen wat
er in potentie kan worden opgewekt aan wind- en zonne-energie nog op 10-90 procent, ‘terwijl
het aantal zonuren een stuk lager
ligt dan de uren waarop het
waait. Een windmolen levert op
jaarbasis veel meer stroom dan
een zonneveld.”
Lukt het gemeenten niet om
vóór 1 december voldoende haalbare plannen op tafel te hebben,
‘dan is het alternatief dat zij de
keuze voor locaties overlaten aan

Verdrietig
nieuws uit
DierenPark
Amersfoort.
Khine War
War, de
oudste olifant en de
matriarch
van de
kudde, is
gisteren overleden. De dierentuin stelt dat een ‘icoon’ is heengegaan.
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Die boodschap kregen de burgemeesters uit Utrecht gisteren tijdens een bijeenkomst in het Provinciehuis. Aanleiding: gemeenten, waterschappen en provincie
spraken een paar jaar geleden af
om samen in totaal 2,4 TWh
zonne- en windenergie op te
wekken in 2030. Maar van die
ambities is nog niet eens de helft
in plannen gevat. Vooral de initiatieven voor windenergie blijven
achter, terwijl die toch voor de
grote klappers moeten zorgen.
En die zijn volgens gedeputeerde Huib van Essen (GroenLinks) van de provincie Utrecht
hard nodig.
,,We leven echt wel in roerige
tijden. De effecten van klimaatverandering ondervinden we
steeds meer aan den lijve. De oorlog in Oekraïne heeft ons stevig
met de neus op de feiten gedrukt:
voor gas zo afhankelijk zijn van
Rusland, was geen goed idee”,
verklaart hij dan ook de boodschap aan gemeenten.
,,De urgentie om over te stappen op duurzame energie is alleen maar groter geworden. En
we zien dat het met zonne-energie heel erg goed gaat. Maar
windplannen zien we niet
concreet worden. Sterker nog: ze gaan op
sommige plekken weer de
ijskast in. En
dat baart mij
zorgen.”
De provincie roept gemeenten
daarom op om voor 1 december
met meer locaties voor de opwekking van windenergie te komen
en om voortvarender te werk te
gaan bij bestaande plannen. Ter
inspiratie krijgen ze daarbij een
groslijst van zeventig mogelijke
locaties mee.
Van Essen: ,,De lijst is bedoeld
als inspiratie voor gemeenten. Ze
benoemt plekken waar er vanuit
de regelgeving niet zo veel be-

‘Oma’ War
War (39)
overleden

de provincie’, beloofde Van Essen
de burgemeesters.
Temeer omdat er haast is geboden, willen de Utrechtse gemeenten hun eigen, gezamenlijke ambities voor 2030 nog bereiken. Aan de plaatsing van
windmolens gaan doorgaans namelijk jarenlange procedures
vooraf.

Leefbare toekomst

,,Maar het heeft echt onze voorkeur dat gemeenten zelf met
plannen komen en ik denk dat er
ook een heel aantal gemeenten is
die dat ook echt wel zal doen, die
handschoen zal oppakken”,
zegt Van Essen. ,,Uiteindelijk
gaat
het over

betrouwbaar
bestuur en ook over doen
wat nodig is voor een leefbare
toekomst. Dat staat echt op het
spel. We leven in een van de rijkste landen ter wereld in een van
de meest welvarende regio’s. We
moeten gewoon onze verantwoordelijkheid pakken, de koe
bij de horens vatten, niet dralen.”
De komende tijd gaat de provincie een-op-een in gesprek
met gemeenten over de potentiele windlocatie(s).
Uiteindelijk moeten er eind
2024 voldoende plannen voor
uitvoering bij marktpartijen en
energiecoöperatie zijn ondergebracht om de doelen voor 2030 te
halen.

Het dier is 39 jaar oud geworden en
had al lange tijd last van artrose in
haar gewrichten. ‘Medische behandelingen, waaronder pijnbestrijding, hielpen niet meer voldoende
om haar een volwaardig leven te laten leiden. Wij hebben daarom
moeten besluiten haar in te laten
slapen’, zo stelt het DierenPark in
een bericht op Facebook.
De kudde krijgt nu tijd om te
rouwen om het verlies van War
War, zoals de olifant ook wel genoemd werd. Het binnenverblijf in
het Rijk der Reuzen zal daarom tijdelijk gesloten zijn.
Khine War War was het oudste
vrouwtje van de olifantenfamilie,
de matriarch van de familie en
daarmee ook de leider. Dierenverzorgers denken dat Indra, de dochter van Khine War War, nu waarschijnlijk de rol van haar moeder
over gaat nemen.
Het gemis is groot. Khine War
War woonde ruim dertig jaar in het
park in Amersfoort. In 1999 kreeg
zij dochter Indra.
Later is ze oma geworden van
Kina, Kyan en Yunha. Ook was zij
de overgrootmoeder van Thabo en
Yindi.

Rondweg: 45
miljoen meer
De weg was nog
stukken duurder
uitgevallen. cP2

