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Gemeenteraad uit forse kritiek op
windmolenplan
De Culemborgse gemeenteraad heeft unaniem forse kritiek geuit op de manier
waarop het gemeentebestuur is omgegaan met het plan voor een tweede windpark.
De kritiek richtte zich vooral op wethouder Reus en de initiatiefnemers Windwinning
Culemborg en Eneco.
Met name de slechte, onduidelijke en soms zelfs schimmige afspraken tussen de
gemeente en de initiatiefnemers, gebrek aan openheid, de slechte communicatie, het
niet serieus nemen en oneerlijk behandelen van de bewoners, zijn funest geweest
voor het proces. Ook de rol van wethouder Reus, die regelmatig zegt van niets te
weten en zich verschuilt achter de initiatiefnemers, werd bekritiseerd.
De speciale gemeenteraadsvergadering vond 16 september plaats en volgde op de
motie die de voltallige gemeenteraad op 4 maart had aangenomen. In die motie
sprak de raad zich uit tot herziening van de plannen voor een tweede windpark

Ontbreken van draagvlak
Het ontbreken van draagvlak onder de omwonenden van het Lage Veld werd door
alle partijen veroordeeld. Zo was de bewoners voorgespiegeld dat ze konden
meebeslissen in de Gebiedstafel (overleg tussen alle betrokken partijen) maar tijdens
de laatste bijeenkomst bleek dat Eneco al contracten had met de grondeigenaren
voor zes 270 meter hoge windturbines.
De Christen Unie vond het schokkend dat niemand dit wist en dat de Gebiedstafel
een wassen neus bleek.
Al die tijd hebben de omwonenden (waaronder Tegenwind) zich voor niets ingezet
om tot een compromis te komen. De bewoners zijn bedrogen vond de VVD.
Wethouder Reus werd verweten dat hij meer communiceerde met de initiatiefnemers
dan met de bewoners. Mails tussen hem en de initiatiefnemers laten zien dat Reus
wilde voorkomen dat de tegenstanders het initiatief naar zich toe zouden trekken.
Reus bagatelliseerde de opmerkingen over de nauwe samenwerking en merkte
laatdunkend op dat de tegenstanders pas actief werden nadat er concrete plannen
kwamen. De flyers die toen zijn rondgedeeld door Tegenwind veroorzaakten onrust
onder de bewoners van Culemborg.
De wethouder wees de meeste kritiek op hem van de hand en hield de raad voor dat
Windwinning Culemborg en Eneco opener hadden moeten zijn over het

windmolenplan. Hij beweerde dat hij zelf ook niet wist dat het om 6 turbines ging. Hij
had het businessplan niet gezien en vertrouwde op de initiatiefnemers. Achteraf vindt
Reus het niet slim dat de initiatiefnemers geen openkaart hebben gespeeld.
Uit de raadsvergadering bleek ook dat de raadsleden slecht op de hoogte waren van
het windmolenplan. Pas na gesprekken met Tegenwind en het tv-programma
Opstandelingen, drong het door dat de initiatiefnemers niet open waren en dat ze
slechts een doel voor ogen hadden: het bouwen van de grootste windturbines ter
wereld.

Hoe nu verder?
Reus liet de raad weten dat een pas op de plaats nodig is. Hij wil niet meteen een
nieuwe procedure starten maar dit uitstellen tot na de verkiezingen in maart 2022.
De gemeenteraad is het hier mee eens en gaf de wethouder mee dat als er een
nieuw plan komt de bewoners van Culemborg en de omwonenden in het bijzonder
vanaf het begin moeten worden meegenomen. Ook wezen verschillende partijen
erop dat het Lage Veld te klein is voor windmolens. Het overleg was openbaar en is
terug te kijken op:
https://culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/118be6fb-fc40-432d-886b7b30d535b5c6
Binnenkort komt de raad opnieuw bijeen om verder te praten over de mogelijkheid
van windturbines in Culemborg.
Een belangrijke factor om daarbij rekening te houden is de hoopgevende
tussenuitspraak van de Raad van State op 30 juni l.l. voor de uitbreiding van
Windpark Delfzijl.
Voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland
gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moet op grond van het
Europees recht een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu.
De regering zal zo’n milieubeoordeling moeten maken en tot die tijd mogen de
huidige algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet
gebruikt worden voor windtubineparken. De Nederlandse windturbinenormen
voldoen nl. niet aan de Europese richtlijnen.
Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor andere windparken in Nederland.

Onze website wordt regelmatig aangevuld met het laatste nieuws en veel
achtergrondinformatie.
Omdat we graag veel mensen willen bereiken vragen we u dit nieuwsbericht zoveel
mogelijk te delen; bijvoorbeeld via uw sociale netwerk, de ouders van school, familie,
de sportclub, kerk.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan door opgeven van uw e-mailadres via
bewonersplatformlageveld@gmail.com. Dit is het secretariële ondersteuningsadres
van Tegenwind Culemborg.

ZEGT HET VOORT WANT SAMEN STAAN WE STERK!
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Tegenwind
Website: www.tegenwindculemborg.nl
www.facebook.com/Tegenwindculemborg
Instagram: Tegenwind Culemborg
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