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De 100 dagen van het kabinet 
inds Al Gore gezorgd heeft voor een warme winter, Poetin onrust 

zaait met de levering van het Russische gas en sinds de 2e kamer 

verkiezing van November 2006, waait er een frisse wind door Den 

Haag. Windenergie op land en op zee wordt nu gezien als een van de 

weinige mogelijkheden voor Nederland om op grote schaal en op korte 

termijn duurzame energie op te wekken. Met windenergie wordt er geen 

beroep gedaan op uitputbare energievoorraden, is men minder afhankelijk 

van de import van energie en wordt het klimaat niet nadelig beïnvloed. 

Een goed alternatief  voor windenergie zou biomassa kunnen zijn, maar er 

worden vraagtekens geplaatst bij de aanvoerzekerheid en de duur-

zaamheid. Dat de sfeer in Nederland is omgeslagen is ook te merken aan 

de Haagse ambtenaren. Men is niet meer terughoudend en bang voor het 

oordeel van de 2e Kamer (zie ook “Als het niet waait gaat het licht uit” van 

Paul de Krom) maar men wordt door de 2e kamer gestimuleerd haast te 

maken. Ook in Europa is een mijlpaal bereikt. Recent is afgesproken om 

in het jaar 2020 in ieder geval 20% minder broeikasgas uit te stoten. Ook 

zal 20% van onze energie uit duurzame bronnen moeten worden gehaald.  

Dit Europese verdrag geldt voor alle 25 EU-landen.  

Kortom, in het regeerakkoord en in Europa staan alle seinen op groen. 

Zeker voor Nederland is dat een enorme koerswijziging ten opzichte van 

de afgelopen jaren, waarin de regering vooral ingezet had op het beperken 

van de kosten van Duurzame Energie. Nu is aan het Centraal Planbureau 

(CPB) de opdracht gegeven om de welvaartseffecten van de invoering van 

Duurzame Energie (DE) in kaart te brengen. Twee jaar geleden werden de 

door de DE-beweging geclaimde positieve maatschappelijke effecten nog 

weggewuifd als ‘niet meetbaar’. 

In het regeerakkoord is afgesproken dat in 2008 € 125 miljoen beschikbaar 

is voor het reduceren van de emissie van broeikasgassen. Dit bedrag loopt 

op naar € 500 miljoen in 2011. Dit budget is echter onvoldoende voor de 

Europese ambities. Ook de afschaffing van de subsidies voor duurzame 

energie (de zogenaamde MEP) en de mededeling dat de MEP regeling pas 

in 2008 weer ingevoerd kan worden, geven te denken. Naast geld uit de 

schatkist zijn er echter ook andere mogelijkheden om Duurzame Energie 

te financieren. Denk bijvoorbeeld aan een toeslag op de energierekening. 

Aan het eind van 100 dagen periode van het kabinet en op Prinsjesdag zal 

dan ook blijken of  de mooie Haagse woorden ook vertaald worden in 

daden!

 

 

 

De gestegen prijzen voor windtur-

bines geven aanleiding om weer na 

te denken over de goedkopere 

tweebladige turbine in plaats van de 

gebruikelijke driebladige.  

Fabrikanten ontwerpen hun wind-

turbines vaak voor een stevige wind. 

Daarmee worden storingen voor-

komen. Vaak zijn turbines zijn daar-

door wat steviger dan strikt 

noodzakelijk, zeker als de molens in 

het binnenland worden geplaatst. 

Een tweebladige rotor kan sneller 

draaien dan een driebladige rotor 

wat de kosten fors kan beperken. 

Echter, visueel is het beeld on-

rustiger, de geluidsproductie hoger 

en loopt de dynamische belasting 

sneller op. Dit beperkt dan ook de 

toepassing van de tweewieker. Voor 

binnenlandse locaties met niet te 

veel wind, waarbij de geluids-

productie en het visuele beeld 

minder belangrijk zijn,  kunnen de 

tweewiekers daarom interessant zijn. 

Voor de locatie in Houten zullen 

driewiekers meer voor de hand 

liggen.  

 

Indien u deze nieuwsbrief en 
andere post per email wilt 

ontvangen (scheelt ons tijd, 
papier en geld), mail dan SVP 

naar uwind@uwind.nl . Dank !

S 
Terugkomst tweewiekers? 
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Houtense molens …  

n februari 2005 heeft de Houtense gemeenteraad ingestemd met de 

bouw van drie windturbines bij de Veerwagenweg aan het Amsterdam-

Rijnkanaal. Vervolgens is in het tweede kwartaal 2005 door UWind en 

ENECO de bouw– en milieuvergunning aangevraagd. Tegen beide 

aanvragen is bezwaar gemaakt door een aantal omwonenden. De 

gemeente heeft hun bezwaren afgewezen, waarna de omwonenden in 

beroep zijn gegaan. Voor de bouwvergunning bestaat de mogelijkheid van 

beroep bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Raad van 

State. De milieuvergunning daarentegen heeft slechts één beroeps-

mogelijkheid; de Raad van State. 

 

In juli 2006 heeft de Raad van State de milieuvergunning vernietigd. Een 

voor ons onbegrijpelijke uitspraak. Om het turbinetype zo laat mogelijk te 

kunnen kiezen (de ontwikkelingen gaan snel), was de milieuvergunning-

aanvraag opgesteld voor windturbines met een vermogen tussen de 2 en 3 

MegaWatt. De milieuaspecten waren enkel uitgewerkt voor de turbine met 

de hoogste geluidsproductie; de Vestas V90/3000 (vermogen: 3 MW, 

rotordiameter: 90 meter, as-hoogte: 105m). Volgens de motivering van de 

Raad van State zou niet vast staan dat een turbine met lager vermogen 

minder geluid zou produceren. Een ons inziens absurde conclusie. 

Blijkbaar was de Raad van State niet in staat om te beoordelen dat de V90 

daadwerkelijk het meeste geluid produceert, ondanks de meegeleverde 

turbinegegevens. Omdat de Raad van State de laatste instantie was, 

konden wij niets meer ondernemen tegen dit oordeel.  

Na goed en degelijk juridisch overleg tussen de gemeente, ENECO en 

Uwind is in het 1e kwartaal van 2007 een nieuwe milieuvergunning 

ingediend voor één turbinetype; de Vestas V90/2000.  

Omdat de aanvraag voor de milieuvergunning nu voor één turbinetype is 

gedaan moest ook de bouwvergunningsaanvraag worden herzien. Deze is 

in het eerste kwartaal van 2007 opnieuw ingediend.  

We verwachten nu dat de realisatie van het windpark niet vóór 2009 zal 

plaatsvinden. 

 

Meer informatie over de vergunningen vind u op de website van de 

gemeente Houten: www.houten.nl (zoekwoord: windturbine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het postadres en het web-adres van 

UWIND zijn beiden gewijzigd.  

Gezien de hoge kosten van een 

postbus is deze opgezegd. Stuur uw 

papieren post voortaan naar: 

UWIND, Willem Klooslaan 41,  

3454 VN De Meern. 

Niet alleen het adres van de website 

is gewijzigd, maar de website is ook 

vernieuwd en uitgebreid. Neem eens 

een kijkje op: 

www.uwind.nl 

 

 
 

 Draag bij aan een groene 

energievoorziening! Wordt lid van 

de UWIND! 

 

Aanmelden als lid kan door overmaken 

van 15,- euro op gironummer 307878 

t.n.v. UWIND, Willem Klooslaan 41, 

3454VN De Meern, o.v.v. ‘nieuw lid’, 

uw adres, postcode, woonplaats en 

eventueel e-mail adres.  Voor meer 

informatie kunt u ons schrijven, mailen 

of  bellen naar: 

 

Kees Vringer 030 6341345 

Jan Coelingh 030 2545577 

 

e-mail: uwind@uwind.nl 

I 
Adres U WIND gewijzigd 


