
Subject: RE: Windmolens op knooppunt Hoevelaken?
From: "Bruggink, Wietse" <w.bruggink@gelderland.nl>
Date: 15/07/2013 15:22
To: "'Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl'" <Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl>

Geacht bestuur,
 
In onderstaande mail aan commissieleden milieu en infrastructuur en aan gedeputeerde Bieze verzoekt u de
commissie er voor zorg te dragen dat er geen windmolens rond knooppunt Hoevelaken gerealiseerd worden
en doet u voorstellen voor alternatieve voorzieningen. U refereert aan een artikel in de Stad Nijkerk van 19
juni 2013. In dat artikel wordt gesuggereerd dat de provincie met een voorstel komt voor windmolens op het
knooppunt Hoevelaken. Ik ben verbaasd over het artikel omdat wij nog helemaal niet bepaald hebben voor
welke specifieke gebieden wij met voorstellen voor windmolens komen en of dat überhaupt nodig is om aan
onze doelstellingen te voldoen. Ik kan me uw onrust voorstellen. En ik zou u willen informeren over het proces
wat wij zijn ingeslagen om aan onze doelstelling van realisatie van 230,5 MW windenergie in Gelderland te
voldoen. U kunt mij hierover bellen op onderstaand 026 3598414 of een mail sturen met een telefoonnummer
waarop u bereikbaar bent. Ik ben zelf van 18 juli tot 19 augustus wegens vakantie niet bereikbaar, maar
daarna kan ik indien u dat wenst met u contact opnemen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Wietse Bruggink
 
Wietse Bruggink | Projectleider ProgrammaBureau| provincie Gelderland  |  T  026 359 8414  | 
www.Gelderland.nl
 
Werkdagen: maaandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen
 

Van: Bestuur Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar [mailto:Bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl]
Verzonden: zaterdag 29 juni 2013 22:51
Aan: Lewe, Agnes; Schol, Albert; anja.prins@wxs.nl; ar.vandoorn@planet.nl; Bos vd, C.; Ebbers, Dick;
e.venema@pvv-gelderland.nl; Schalk van der, Fleur; Wals de, Joost; j.sluiter1@upcmail.nl; Uenk, Jaap; Baak
van, Kees; l.helvensteijn@pvv-gelderland.nl; l.vanderveer@partijvoordedieren.nl;
leo.meerts@50plusgelderland.nl; Leur van der, Marielle; nelson.verheul@gmail.com; olof.wullink@gmail.com;
p.kerris@gmail.com; Plug, Pieter; Mink, Alexander; u.sozen@hotmail.com; Saes, Wouter; Cegerek, Yasmin;
e.van.kaathoven@gmail.com; Hutten, Jan; m.faber@pvv-gelderland.nl; Groot, Muus;
mikewaltmans@yahoo.com; roelof.j.mulder@planet.nl; scheffer@noeton.nl; Eck van, Wouter; Bieze, Conny;
m.van.haaren@gs.gelderland.nl
Onderwerp: Windmolens op knooppunt Hoevelaken?
 

Stichting Hoevlaken Bereikbaar & Leefbaar

Geachte Commissieleden, Geachte Gedeputeerde Gelderland Mw. Connie Bieze,
 
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
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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.

 

******************************************************************************
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde
is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van de provincie Gelderland.
De provincie Gelderland staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging
van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Uitsluitend het door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan
getekende papieren document is bindend.
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