WERKGROEP TEGENWIND
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en .. hoe gaat het nu verder
met de plannen voor een tweede windpark?!

Culemborg, 01-03-2022
Vorig jaar september vond een speciale gemeenteraadsvergadering plaats waarin de raad
unaniem forse kritiek uitte over de manier waarop het gemeentebestuur met het plan voor
een tweede windpark is omgegaan.
Wethouder Reus stelde toen voor om een eventuele nieuwe procedure uit te stellen tot na de
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. De initiatiefnemers van het windpark
-Windwinning Culemborg en Eneco- wachten de verkiezingen niet af en hebben de
vergunningaanvraag ingetrokken.
Dit betekent niet dat de plannen volledig van tafel zijn! Verschillende politieke partijen die
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen willen een nieuw windpark in Culemborg. De
nieuwe gemeenteraad moet zich hierover uitspreken. Een aantal inwoners van Parijsch heeft
een duidelijk overzicht gemaakt van hoe de politieke partijen over windmolens in Culemborg
denken. Deze Windwijzer Culemborg kunt u hier lezen (in onze bijgewerkte website)
https://www.tegenwindculemborg.nl/windwijzer-verkiezingen-2022
Het standpunt van de Werkgroep Tegenwind blijft onveranderd: het buitengebied van
Culemborg is veel te klein voor windturbines, ook al worden ze kleiner dan 270 meter zoals
in de oorspronkelijke plannen het geval was.
Wij vinden, evenals een toenemend aantal wetenschappers, dat de afstand tussen
windturbines en woningen minimaal tien keer de masthoogte van de windturbine moet zijn.
Dit om te voorkomen dat de gezondheid van omwonenden wordt aangetast. Wij staan
daarom volledig achter de uitspraak van de Raad van State op 28 juli 2021. Die komt erop
neer dat er pas gebouwd mag worden als kan worden aangetoond dat een windpark geen
negatieve gezondheidseffecten heeft voor mensen.
Wij hebben alle partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen een brief
gestuurd waarin in het kort onze standpunten staan. Deze standpunten kunt u hier lezen
https://www.tegenwindculemborg.nl/onze-standpunten

De windmolens die er nooit kwamen is de titel van een artikel dat onlangs in de
Gelderlander stond. Onderzoekscollectief SPIT reconstrueerde het proces rond het tweede
windpark aan de hand van gemeentelijke documenten en sprak met hoofdrolspelers en
deskundigen. De bevindingen zijn ontluisterend. Het artikel is hier te lezen:
https://www.tegenwindculemborg.nl/actueel-in-de-media.

Zoals u misschien gezien heeft, is een aantal van onze grote géén-windpark-spandoeken
niet gespaard door de stormen van de afgelopen tijd. Dankzij uw donaties worden ze weer
opgeknapt en zichtbaar in het landschap geplaatst. Zolang er geen duidelijk en
onomkeerbaar NEE komt tegen een windpark blijven ze staan om onze boodschap uit te
dragen.
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.
Meer (achtergrond)informatie vindt u op onze website: www.tegenwindculemborg.nl.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Tegenwind
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