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 c Tegenstanders verzetten zich tegen bevoegdheden provincie

René Cazander
Utrecht

Wat de provincie doet is onrecht-
matig en een ondermijning van de 
lokale democratie, vindt Vinkeve-
ner en oud-wethouder Anco Gold-
hoorn, woordvoerder namens te-
genstanders van de windturbines.

In verschillende Utrechtse regio’s 
zijn afspraken gemaakt over het op-
wekken van duurzame energie. Met 
windmolens, zonnevelden en zon-
nepanelen op daken moet binnen 
tien jaar een derde van alle ver-
bruikte energie duurzaam zijn op-
gewekt. Maar niet alle gemeenten 
komen die afspraken na, waardoor 
het doel in 2030 niet gehaald dreigt 
te worden.

Gedeputeerde Huib van Essen 
heeft de gemeenten gesommeerd 
met alternatieve locaties te komen. 
Lukt dat niet, dan wijst de provincie 

ze zelf aan. Hiervoor zijn zeventig 
mogelijke gebieden in beeld, onder 
andere langs de A2 en A12. 

De tegenstanders zijn van me-
ning dat de provincie haar boekje te 
buiten gaat. Goldhoorn: ,,Een be-
sluit van welke gemeenteraad dan 
ook is een democratisch genomen 
besluit. Uiteraard mag je het daar 
wel of niet mee eens zijn. Nu vindt 
de provincie Utrecht dat de ge-
meenten te weinig bijdragen aan de 
verduurzaming. Daarop wil ze als-

nog nieuwe planologische instru-
menten inzetten om gemeenten te 
dwingen hoge windturbines te 
plaatsen. Terwijl de provincie dat 
mijns inziens wettelijk niet eens 
mag en daarmee ook nog eens de 
lokale democratie ondermijnt.”

Klimaatakkoord
Daarnaast houdt de provincie zich 
evenmin aan de afspraken in het 
Klimaatakkoord, meent Gold-
hoorn. ,,In het Klimaatakkoord is 
ook duidelijk vastgelegd wanneer 
een hogere overheid mag ingrijpen 
bij een lagere overheid, dus wan-
neer de provincie mag ingrijpen bij 
gemeenten. Dat mag uitsluitend als 
de gemeente niet meedoet aan de 
afspraken over de regionale ener-
giestrategie. Dat doen we juist wel. 
Een andere voorwaarde om te mo-
gen ingrijpen is van toepassing als 
de landelijke doelstelling niet 
wordt gehaald. Maar die wordt 
ruimschoots gehaald. Kortom, er is 
wat ons betreft geen enkel argu-
ment om ook maar één windtur-
bine ergens in de provincie met 
potlood in te tekenen.”

De tegenstanders maken be-
zwaar tegen de bevoegdheid die de 
provincie zich heeft toegeëigend. 
Mochten ze bij de commissie be-
roeps- en bezwaarschriften bot 
vangen, is de kans groot op verdere 
stappen naar de bestuursrechter en 
desnoods naar de Raad van State, 
aldus Goldhoorn.

De provincie Utrecht ontkent dat 
ze niet bevoegd is om locaties voor 
windmolens aan te wijzen. ,,Alle 
gemeenten (minus Montfoort) en 
de provincie hebben zich gecom-
mitteerd om een bepaalde hoeveel-
heid duurzame energie op te wek-
ken in 2030. Uit onze tussenbalans 
blijkt dat we dit met de huidige 

plannen niet gaan halen. Om die re-
den zijn de gemeenten opgeroepen, 
en zeker niet gesommeerd, om nog 
eens goed te kijken naar extra 
windlocaties”, laat een woordvoer-
der in een reactie weten.

Op 1 december maakt de provin-
cie de balans op of de gemeenten 
genoeg plekken voor windturbines 
hebben aangedragen. ,,Mocht dat 
niet het geval zijn, dan zal de pro-
vincie als uiterste middel haar wet-
telijke bevoegdheden gebruiken. 
De provincie heeft – anders dan de 
actievoerders stellen - de bevoegd-
heid voor windplannen boven 5 
megawatt. We zullen dit altijd doen 
in overleg met de gemeenten.”

De provincie Utrecht heeft niet de bevoegdheid locaties voor 
windmolens aan te wijzen als gemeenten deze niet willen 
neerzetten. Dat zeggen organisaties en stichtingen uit de 
provincie die tegen de komst van windmolens zijn.

 e Vertegenwoordigers van stichtingen, die bezwaar maken tegen 
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‘Windmolen onder 
dwang mag niet’

l 
Wettelijk mag dat niet 
volgens mij en 
daarmee ondermijn je 
de lokale democratie
 –  Anco Goldhoorn


