
Windmolens, provincie forceert weg naar binnen 
zonder draagvlak. 

 
Onlangs ontvingen alle gemeentes in de Provincie `Utrecht een brief van de 
provincie waarin zij nadrukkelijk verzocht werden windenergie in hun gemeente te 
overdenken. Gemeentes moeten al vóór 1 december 2020 hun ‘bod’ op windenergie 
doorgeven. In deze brief geeft de provincie ook aan dat zij anders plekken voor 
windmolens zullen toewijzen. Ook de gemeente wijk bij Duurstede ontving dit 
verzoek. Voor de gemeente `wijk bij Duurstede is een fiks gebied aangewezen als 
zoeklocatie. Maar is dat wel rechtmatig? 
 
 
SMB richtlijn 
De SMB richtlijn staat voor Strategische Milieu-effecten beoordeling. Het is een 
richtlijn opgesteld door de Europese parlement en de raad. De richtlijn uit 2001 is 
bedoeld om projecten die een groot effect op het milieu kunnen hebben getoetst 
moeten worden met een strategische milieu effecten beoordeling. Op 25 juni 2020 
verklaarde het Europese gerechtshof dat deze richtlijn ook voor windmolens van 
toepassing is. 
 
Raad van State vernietigt vergunning windmolens Houten 
De vergunning voor de windmolens die gemeente Houten wilde plaatsen langs het 
Amsterdam Rijnkanaal is door het ontbreken van een milieu-effectenbeoordeling 
vernietigd.  
 
Regionale Energie Strategie 
De Provincie ontwikkelt samen met gemeentes hun plannen voor de energietransitie 
onder de naam ‘regionale energie strategie’, ook wel de RES genoemd. Ook de RES 
is een plan dat volgens de SMB-richtlijnen getoetst moet worden. Met het toewijzen 
van windlocaties in een Res2.0 gaat de Provincie voorbij aan de uitspraak van de 
raad van State. 
 
Daarbij bleek tijdens het Res 1.0 proces dat er geen geschikte locaties waren voor 
windmolens in de gemeente Wijk bij Duurstede. Ook het draagvlak blijkt uit zowel de 
peilingen van actiegroep ‘Geen windmolenpark Goyerbrug’ en de Res1.0 zelf in de 
gemeente Wijk bij Duurstede bij zowel inwoners als landeigenaren niet aanwezig. 
 
Het zomaar toewijzen van locaties is in strijd met de Uitspraak van de raad van State 
en kan zorgen voor juridische procedures die kunnen doorlopen tot aan het 
Europees hof. 
 
Stichting Belangen Wijkersloot en omgeving, Actiegroep ‘geen windpark Goyerbrug’, 
zien net zoals de Raad van Wijk bij Duurstede die met het raadsprogramma tekende 
voor burgerparticipatie uit naar uitnodiging om samen te spreken over de invulling 
van de energieopgave voor de regio.  
 
 
 



 


