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Inwonersbelangen 
 

Voor de inwoners  

van de kernen 

Harmelen, 

Kamerik, Woerden 

en Zegveld. 
 

 

VAN DE VOORZITTER, 

 

Laatst heb ik een artikel gelezen over de vele mogelijkheden om plannen van wethouders tegen te kunnen houden. De 

geïnterviewde en vertrekkende wethouder gaf aan het nooit goed te kunnen doen. Altijd is wel één inwoner tegen en die 

heeft dan heel veel wettelijke “verzetsmogelijkheden” tot aan de Hoge Raad toe. Het artikel vervolgde dat veel 

wethouders het idee hebben dat ze de inwoners er goed bij betrekken. De plannen worden immers op voorlichtings-

avonden toegelicht en inspraak is mogelijk. Verderop in het artikel stond een onderzoeksuitslag waaruit blijkt dat de 

inwoners zich nauwelijks betrokken voelen in de plannenmakerij. De gemeente maakt plannen, hierop is inspraak 

mogelijk maar daar gebeurt uiteindelijk weinig mee. Alleen als je tot aan de Hoge Raad procedeert maak je een kans. Uit 

het onderzoek kwam ook naar voren dat maar weinig gemeenten inwoners betrekken bij de start van de plannen. Voor 

een deel herken ik dit binnen de gemeente. Volgens de onderzoekers kan het samen met inwoners opstellen van plannen 

het draagvlak fors doen verbeteren. Dit is een van de doelen waar Inwonersbelangen zich hard voor maakt ook in 2008. 

 

  Jan-Hubert van Rensen 
 





15e jaargang 

januari 2008 

Voor leden, donateurs en belangstellenden 

Windmolens liggen gevoelig bij inwoners 

Zoals u ongetwijfeld weet loopt de discussie rond de 

plaatsing van windmolens bij Woerden-West (Molenvliet) 

nog steeds. Om dit bij u weer een beetje in beeld te 

brengen volgt hierbij een verslag van de stand van zaken. 

 

Prille begin 

In februari vorig jaar laat wethouder Groeneweg in de pers 

los dat hij een discussie over windmolens in gang wil 

zetten. ‘Niet dat er sprake is van plaatsing, maar…’. 

Meteen heeft de werkgroep ‘Geen Windmolens bij Woon-

wijken’ een afspraak met hem gemaakt. Daarin is de wet-

houder er op gewezen dat windmolens weinig betekenis 

hebben, maar wel van grote invloed zijn op de 

Woerdense huishoudens van groene energie worden voor-

zien en dat 26 % van de Woerdense wasmachines er op 

kan draaien. In echte Regentenstijl wordt dan ook ver-

wacht dat iedereen van enthousiasme op tafel zal springen. 

Maar stroom van de windmolens gaat helemaal niet naar 

woningen, die gaat gewoon het net in. 

 

Inspraak 

Maar de reacties van inwonerszijde zijn niet mals en de 

Raad besluit behoorlijk wat reserves in te bouwen. Zij gaat 

eerst een dialoog met de inwoners aan. Rondetafel heet 

dat, wat inhoudt dat inwoners hun zegje mogen doen en op 

z’n best nog wat antwoorden op vragen krijgen. Inspraak is 

dus eigenlijk gewoon ‘inspreken’. De werkgroep heeft een 

woonomgeving. Nou, de discussie 

zou helemaal ‘open’ zijn. En de 

werkgroep moest daar zeker bij 

worden uitgenodigd, want ‘jullie 

weten er meer van dan ik’. Zo’n 

discussie is er nooit gekomen. Wel 

het meteen omarmen van een 

bouwaanvraag van een pro-

jectontwikkelaar en twee Woer-

dense agrariërs. U mag ervan den-

ken wat u wilt.  

 

De overval van het College 

De Raad en de inwoners worden na de vakantie verrast 

door een Raadsvoorstel. Taalkundig nogal fout, want het is 

een voorstel van het College, dus een Collegevoorstel. 

Daarin wordt nogal bijzonder subjectief voorlichting 

gegeven en allerlei zaken niet vermeld. Alles stuurt aan op 

het verlenen van medewerking aan die vergunningaan-

vraag. Op de gemeentelijke site wordt gezegd dat veel 

presentatie gegeven, die aan 

duidelijkheid niets te wensen laat. 

Om de inwoners de gelegenheid te 

geven allemaal hun woordje te doen, 

is zelfs een tweede avond nodig. Dat 

het onder de inwoners leeft bewijst 

al het bezoek aan de website van de 

werkgroep, in een maand tijd is die 

meer dan 3500 maal bezocht!  

 

Eigen onderzoek 

Inmiddels hebben de inwoners van 

Molenvliet te kennen gegeven zelf een onderzoek in 

Molenvliet te gaan houden. De Werkgroep geeft daar 

technische en organisatorische ondersteuning aan. De 

wethouder laat het namelijk afweten. Hij vindt het 

onderzoek van het College (waarschijnlijk dat van de 

projectontwikkelaar) genoeg. Genoeg, omdat hij daarmee 

kan beweren dat meer dan 60% de komst van de 

windmolens wel goed vindt. => vervolg: volgende blz.  

 

Een voorbeeld van promotiemateriaal 

waarvoor extra geld is uitgetrokken. 
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In het oog springende besluiten  

September, oktober, november en december waren 

voor de fractie drukke tijden. Er zijn een groot 

aantal onderwerpen langsgekomen die toch wat 

discussie en initiatief vergden. Hieronder een korte 

greep uit de meest in het oog springende besluiten. 

We hebben succesvol een amendement ingediend 

om de structurele subsidie van meer dan een ton aan 

de Ronde van het Groene Hart om te buigen in een 

subsidie voor twee jaar, we hebben ingestemd met 

het masterplan voor grootschalige Woerdense 

nieuwbouw in Snellerpoort en we hebben onze 

steun gegeven aan het onderwijs voor zeer 

hoogbegaafden (Leonardoschool). 

 

  

 

 

Actuele informatie kunt u altijd vinden op onze website www.inwonersbelangen.nl of door 

contact op te nemen met een van onze raadsleden. 

Er zijn ook onderwerpen aan bod gekomen waar 

de fractie van mening verschilde met anderen. Zo 

konden we door onze uitstekende documentatie 

niet instemmen met de geluidswal bij Veldhuizen, 

het verhaal klopt gewoon niet en het zal nog 

terugkeren. Ook in de begroting voor 2008 zaten 

wat opmerkelijke zaken zoals een OZB-verhoging 

gefixeerd op 2%, maar ook een overschot van 

meer dan 1 miljoen euro. Wij hebben dus wel 

ingestemd met de begroting, maar met deze 

verhoging absoluut niet, want het dient geen 

direct aanwijsbaar doel voor de inwoners. 

Toch nog windmolen discussie 

Tot slot zijn recent nog twee andere onderwerpen 

ter tafel gekomen: windmolens en de lening aan 

het Minkema College. De windmolens zijn naar 

onze mening volstrekt overbodig weer ter 

discussie gesteld. De fractie steekt echter weer 

veel energie in het opzoeken van de inwoners 

door middel van de gesprekken in het stadhuis en 

het op straat aanwezig zijn met flyeracties. In 

januari zal de fractie bij de besluitvorming weer 

precies hetzelfde standpunt hebben als vijf jaar 

geleden: windmolens van 120m hoog zijn prima 

dingen, maar niet dichter dan 2000m bij 

woonwijken! Een ander onderwerp dat we hoog 

op de agenda hebben gezet is de lening aan het 

Minkemacollege. Dat was een lening voor de  

 

totale solvabiliteit van het Minkema na de 

dramatische verliezen tijdens de nieuwbouw aan 

de Steinhagenseweg. Door handigheid van de 

wethouder in de media en de opbouw van het 

raadsvoorstel leek het net alsof het een lening 

voor de bouwkosten was. De gemeente heeft 

echter totaal geen juridische verant-

woordelijkheid daarvoor en het Minkema is 

inmiddels prima in staat het bedrag af te lossen. 

Toch heeft de gemeenteraad in meerderheid 

(zonder ons en de VVD) besloten het te schenken 

omdat de 'intenties' er altijd zijn geweest. Helaas 

worden intenties nooit besloten en uitgesproken, 

althans niet in het bijzijn van oppositie-

partijen......... 

 

Noteer alvast in agenda: 

Algemene Ledenvergadering: Woensdag 16 april om 19.30 uur  
 

=> vervolg windmolens liggen gevoelig bij inwoners 

Dat 41 % aangeeft ‘landschap belangrijker dan duurzame energie’ te vinden, wordt verzwegen. Want dat past 

niet in het streven een vergunning af te gaan geven. 

 

Onderzoek uit eigen portemonnee 

De wethouder wil zelfs niet eens dat er op de kopieermachine van het gemeentehuis de vragenlijsten worden 

gekopieerd. Hij ziet de bui waarschijnlijk al hangen. Daarom tasten de Molenvlieters in eigen portemonnee 

en leggen zelf een paar honderd euro’s op tafel. Binnen een week is het onderzoek voorbereid en begin 

december worden de vragenlijsten door buurtbewoners in de brievenbussen gestopt. Er is haast bij, want half 

december staat op de agenda dat de Raad een discussie over de aanvraag gaat houden. Kort dag dus. 

 

Van uitstel komt geen afstel 

De Raad besluit die discussie over het oude jaar heen te tillen, om de uitkomsten van het Molenvlietse 

onderzoek af te wachten. Het uitstel betekent dus geen afstel. De respons is geweldig (bijna 20%) en gelukkig 

hebben de onderzoekers nu de tijd om de gegevens goed te verwerken. Inmiddels zijn de uitkomsten op de 

computer gezet en het eindrapport wordt geschreven. De Raad is daarvan op de hoogte gesteld en dat de 

Werkgroep en de bewoners van Molenvliet vanaf 14 januari de presentatie kunnen geven. Het is nu wachten 

op een datum daarvoor. 

 

     

http://www.inwonersbelangen.nl/

