
 
Aan: Commissie MIE, Provincie Gelderland 
 
Cc:  
Raadsleden en B&W Gemeente Nijkerk 
Gedeputeerde Gelderland Mw. Connie Bieze 
 
Hoevelaken, 28 juni 2013. 
 
Geachte Commissieleden, 
 
Betreft: Windmolens op knooppunt Hoevelaken? 
 
In een artikel in de Stad Nijkerk van 19 juni 2013 staan de volgende zinsneden: 
 
“Ook vraagt Nijkerk om de plannen voor de bouw van windmolens rond het knooppunt 
Hoevelaken goed op elkaar af te stemmen. De provincie Gelderland komt binnenkort met 
een voorstel over de windmolens op het knooppunt. Volgens Nijkerk is het belangrijk om 
beleid daarover met elkaar af te stemmen.” 
 
Windmolens zijn geen milieu verbeteraars zoals maar al te graag wordt voorgeschoteld. 
Laten wij ons buiten de discussie houden in hoeverre ze rendement opleveren. Ze generen 
wel heel veel - en bovendien zeer storend - lawaai, zowel hoogfrequent als 
laagfrequent! (zie referentie 1). En door de noodzakelijke grote hoogte van dergelijke 
windmolens om in een omgeving als Hoevelaken (bebouwing/natuur) een goed rendement te 
leveren zal het geluid bovendien zeer ver “dragen”.  
 
Zoals uit alle discussies rond de geluidsoverlast in Hoevelaken en omgeving duidelijk is 
geworden heeft deze gemeenschap al met bovenmatig veel overlast te maken: De A1, de 
A28, het Knooppunt zelf, de spoorlijnen Amersfoort/Apeldoorn en Amersfoort/Zwolle, en 
straks ook nog de toename van vlieglawaai door de uitbreiding van vliegveld Lelystad nu de 
plannen realiteit lijken te gaan worden. En dat alles met de heersende Z-NW winden die 
>270 dagen/jaar de lawaai en vervuiling over dit gebied heen blazen.  
 
Wij hebben u in de gesprekken en discussies van de afgelopen tijd ook duidelijk gemaakt dat 
de inwoners van Hoevelaken en omgeving, en vooral die wonende langs de A28, met 
overlast niveaus te maken hebben die feitelijk ver boven de wettelijke acceptatiegrenzen 
uitkomen. Maar dat door hiaten in de wetgeving deze bovenmatige overlast niet hoeft te 
worden aangepakt. Daar moet dus niet nog eens het zeer storende geluid van windmolens 
bovenop komen. 
 
Aangezien u als commissie verantwoordelijk bent voor de plannen voor milieu en 
infrastructuur in de provincie Gelderland richten wij daarom hierbij het verzoek aan uw 



commissie om zorg te dragen dat er geen windmolens geplaatst worden op of in de 
omgeving van het knooppunt Hoevelaken. 
 
Ter informatie hierbij de brief die wij aan de raad van Nijkerk hebben toegezonden met 
hetzelfde verzoek. Daarin zijn ook voorstellen gedaan voor alternatieve voorzieningen en 
locaties. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 
 


