
Windmolens in de achterkamertjes 
 

Dit is de tijdlijn van het windturbinedossier in Wijk bij Duurstede. Het is geen fraai beeld. 

Bijzondere rollen zijn weggelegd voor de lokale energiecorporatie en de coalitiepartijen.  

 

 

Het verhaal van de Wijkse windachterkamertjes begint in 2012: 

 

Eneco 2012, de flyer is klaar: 

 

 
 

Mei 2012: Middels een raadsmotie wordt besloten af te zien van plaatsing van windmolens 

binnen de gemeente Wijk bij Duurstede.  

 

25 januari 2013 is de Eigen Wijkse Energie Coöperatie officieel opgericht door oud 

Groenlinks wethouder Muis. 

 

4 februari 2013: In de provinciale ruimtelijke verordening is binnen de gemeente Wijk bij 

Duurstede geen windenergielocatie opgenomen. Dat betekent dat plaatsing van 

grootschalige windturbines op grond van het provinciaal beleid niet meer mogelijk is.  

 

13 december 2016: Gemeentraad stemt unaniem in met klimaatambities: In 2030 

klimaatneutraal https://www.ewec.nl/k/n78/news/view/1034/851/2030.html 

 

Januari 2018, vlak voor de verkiezingen. EWEC (Groenlinks/D66) schrijft Windvisie voor 

Wijk: “….Windenergie op het grondgebied van Wijk een onmisbare en logische keuze.” 

https://www.ewec.nl/k/n78/news/view/1034/851/2030.html


 
 

Maart 2018: verkiezingen 

 

Mei 2018: Nieuwe coalitie VVD PCG  Groenlinks spreekt af om geen windturbines te 

plaatsen. 

 

Na verkiezingen, 8 mei: Eneco teleurgesteld over windmolenbesluit (besluit: geen 

windmolens)  

 



 

11 mei: groenlinks wil het er intern over hebben:  oud-wethouder Muis van EWEC stelt:”De 

onderhandelaars en de formateur vertelden hem niet dat zij al besloten hadden dat er voor 

windmolens in Wijk geen plaats is. Toen hij dit nieuws in het AD las, dreigde hij met het 

beëindigen van zijn lidmaatschap van GroenLinks en het stoppen van zijn activiteiten voor de 

Eigen Wijkse Energie Cooperatie, waarvan hij voorzitter is.” 

https://www.ad.nl/utrecht/groenlinks-leden-kunnen-coalitieakkoord-met-vvd-en-pcg-

openbreken~a66b4582/ 

 

 

In juni peilt eneco of ze met de gemeente verder kunnen komen met zonnevelden langs het 

kanaal: 

 
 

Ambtenaar adviseert Eneco op 12 juni over participatie zonnevelden. 

 

https://www.ad.nl/utrecht/groenlinks-leden-kunnen-coalitieakkoord-met-vvd-en-pcg-openbreken~a66b4582/
https://www.ad.nl/utrecht/groenlinks-leden-kunnen-coalitieakkoord-met-vvd-en-pcg-openbreken~a66b4582/


 
Eneco weet dat windexploitant Bluebear, van de locatie Houten Goyerbrug, praat met 

college Wijk (Hans Marchal-PCG) 

 

 
 

In september 2018 blijkt dat de begroting forse tekorten bevat, de financiële verslaggeving is 

niet toereikend. Er moet dus geschrapt worden in de plannen:  

https://www.ad.nl/utrecht/vvd-wijk-bij-duurstede-dreigt-met-crisis-om-ozb-

verhoging~a845ce13/ 

 

https://www.ad.nl/utrecht/vvd-wijk-bij-duurstede-dreigt-met-crisis-om-ozb-verhoging~a845ce13/
https://www.ad.nl/utrecht/vvd-wijk-bij-duurstede-dreigt-met-crisis-om-ozb-verhoging~a845ce13/


In oktober 2018 komt een windmolenonderzoek uit door Pondera Consult in opdracht van de 

gemeente waar dus ook Wijk bij Duurstede in staat:  

https://www.ad.nl/utrecht/ruimte-voor-tien-tot-achttien-windmolens-in-gemeente-

bunnik~aff678f7/ 

 

28 februari 2019: PCG Wethouder wil geen verzet tegen windpark goyerbrug en zegt het 

coalitie-akkoord open te willen breken om windturbines toch toe te staan. 

https://www.ad.nl/utrecht/wethouder-marchal-wijk-staakt-verzet-tegen-windmolenpark-in-

houten~a9d958d2/ 

 

2 Maart 2019: VVD wordt onder druk gezet over windmolenbesluit. 

https://www.ad.nl/utrecht/vvd-in-wijk-bij-duurstede-houdt-voet-bij-stuk-bij-ons-geen-

windmolens~a0c925bd/ 

 

16 maart 2019: EWEC zegt “Met enthousiaste boeren die grond hebben langs het kanaal 

hebben, en Eneco kunnen we meteen aan de slag als de gemeenteraad het licht op groen 

zet.”  https://www.ad.nl/utrecht/energiecollectief-tijd-is-rijp-voor-windmolens-in-wijk-bij-

duurstede~afed479b/ 

 

31 Maart 2019: Het geruzie over windmolens is al begonnen in de coalitie van Wijk bij 

Duurstede https://www.ad.nl/utrecht/het-geruzie-over-windmolens-is-al-begonnen-in-de-

coalitie-van-wijk-bij-duurstede~a0e1eaec/ 

 

Quote:” Marchal: ,,Maar dat is bij lange na niet voldoende om onze ambitie te halen: 

energieneutraal in 2030. Dus moet er meer gebeuren. De locaties voor tientallen windmolens 

in de regio zijn in de RES nog niet ingevuld. Of die in Wijk komen? Daarover wil ik zo gauw 

mogelijk gaan praten.’’,   “….wil weten of er door EWEC met steun van ambtenaren en 

Marchal achter de schermen wordt gewerkt aan een plan voor windmolens langs het kanaal. 

,,Lariekoek’’, zegt Marchal.”  

 

 

2 Juli 2019: Wethouder wil windturbines in ruil voor huizenbouw. “Ik wil best aan de inwoners 

uitleggen dat we voor die 1250 huizen een prijs moeten betalen. Het is koehandel. Dat hoort 

bij besturen.”  

https://www.ad.nl/utrecht/1250-huizen-in-wijk-bij-duurstede-met-windmolens-als-

ruilmiddel~a3475c82/ 

 

 

Dan besluiten PCG en Groenlinks de VVD-wethouder (die windturbines tegen houdt) uit het 

college te zetten. 

 

Eneco weet dat op 26 november 2019: 

https://www.ad.nl/utrecht/ruimte-voor-tien-tot-achttien-windmolens-in-gemeente-bunnik~aff678f7/
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Op 7 januari (net na het vertrek van de VVD-wethouder) schrijft Eneco dit: 

 
De vervangend VVD wethouder op 28 januari 2020: 

https://www.wijksnieuws.nl/lokaal/politiek/316315/eric-balemans-gooit-knuppel-hoenderhok-

over-windmolens-678834 

 

https://www.wijksnieuws.nl/lokaal/politiek/316315/eric-balemans-gooit-knuppel-hoenderhok-over-windmolens-678834
https://www.wijksnieuws.nl/lokaal/politiek/316315/eric-balemans-gooit-knuppel-hoenderhok-over-windmolens-678834


 
 

Op 8 april 2020 vraagt de VVD fractie uitstel van het RES besluit. Van 1 juni naar 1 oktober 

2020. Omdat anders de burgerparticipatie niet tijdig kan beginnen. 



 
 

Er komt niks van die burgerparticipatie, want op 16 juni 2020 stemt de VVD fractie in met de 

ontwerp RES. Ver voor de bedongen datum van 1 oktober. 

 

 

 
 



 

 

De VVD stemt dus in met 

ontwerp RES, waar 

mogelijke windturbine 

lokaties staan opgegeven 

langs het kanaal en in het 

weteringgebied. Zonder dat 

de inwoners van Wijk 

inspraak hebben kunnen 

hebben. 

https://www.energieregioutre

cht.nl/publicaties/HandlerDo

wnloadFiles.ashx?idnv=1612

365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurstede voor Democratie gaat zich bemoeien vanaf december 2020 met de wind-inspraak.  

Gemeente doet eerst de enquete “waar moeten de winturbines komen” en wil daarna pas de 

enquete over of de inwoners wel windturbines willen. 

 

3 december 2020: Bizarre enquête onder “belanghebbenden”. Volgorde verkeerd om: 

gemeente vraagt eerst waar windturbines moeten komen ipv of ze moeten komen. 

Duurstede voor Democratie werkt samen met geenwindparkgoyerbrug: 

https://geenwindparkgoyerbrug.nl/?p=1240 

 

4 december 2020: In een gesprek met wethouder PCG, stelt deze voor dat een referendum 

het enige is om zekerheid te geven: https://ditiswijk.nl/lezers/3778-lezers-schrijven-

wethouder-stelt-windmolen-referendum-voor 

 

Quote: “Afgelopen week kregen inwoners van Wijk bij Duurstede die enquête over de criteria 

voor het plaatsen van windmolens. Later komt er een enquête over of de Wijkenaren die 

https://www.energieregioutrecht.nl/publicaties/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1612365
https://www.energieregioutrecht.nl/publicaties/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1612365
https://www.energieregioutrecht.nl/publicaties/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1612365
https://www.energieregioutrecht.nl/publicaties/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1612365
https://geenwindparkgoyerbrug.nl/?p=1240
https://ditiswijk.nl/lezers/3778-lezers-schrijven-wethouder-stelt-windmolen-referendum-voor
https://ditiswijk.nl/lezers/3778-lezers-schrijven-wethouder-stelt-windmolen-referendum-voor


windmolens wel willen. In februari moet de gemeente al aangeven waar ze mogen komen. 

Precies verkeerd om dus. Vrijdagochtend spraken verontruste inwoners met wethouder 

Marchal over de werkwijze. Deze gaf toe dat het andersom had gemoeten.” 

 

https://www.wijksnieuws.nl/lokaal/natuur-en-milieu/657762/-ingezonden-nee-tegen-

megawindturbines-in-de-gemeente-wijk-bij- 

 

(Op 20 januari laat het college dat stukje democratie sterven: https://www.ad.nl/utrecht/geen-

referendum-over-windmolens-in-wijk-bij-duurstede~aeab9d34/) 

 

 

14 december 2020: De zoekzones windenergie uit het Pondera rapport worden getoond in 

de presentatie voor stakeholders:  

 
Hierop komt erg veel kritiek.  

 

De inwonersbijeenkomsten die in februari volgen hebben de weteringgebied molens niet 

meer:  

 

https://www.ad.nl/utrecht/geen-referendum-over-windmolens-in-wijk-bij-duurstede~aeab9d34/
https://www.ad.nl/utrecht/geen-referendum-over-windmolens-in-wijk-bij-duurstede~aeab9d34/


 
 

In februari blijken de inwoners niet gelukkig met de aanpak van de gemeente: 

 

 
 



19 februari: RES bewonersbijeenkomsten zijn “heftige sessies” 

https://www.wijksnieuws.nl/lokaal/politiek/668196/heftige-sessie-res-over-windmolens-en-

zonnevelden 

 

1 maart 2021 Wijk stapt uit het RES overleg Krommerijnstreek 

https://www.wijksnieuws.nl/lokaal/politiek/670076/wijk-stapt-uit-res-kromme-rijnstreek 

 

9 maart 2021: Windmolens in ruil voor woningbouw 

https://www.wijksnieuws.nl/lokaal/politiek/671753/windmolens-in-ruil-voor-woningbouw 

 

Quote:”Wat voor wethouder Marchal heeft meegespeeld was dat op 17 februari via ambtelijk 

overleg met de provincie Utrecht, bekend was geworden dat extra woningen bouwen in Wijk 

bij Duurstede er niet in zit.” 

 

November 2021: Woningen kunnen zonder windmolens en klimaatneutraal is verzet van 

2030 naar 2050. 

 

Er is voorlopig geen noodzaak voor het plaatsen van windturbines of zonne-akkers. 

 

Wijk staat in de regio aan de lat voor 60Ha zonneveld. Nog steeds is de dialoog met de 

bevolking niet begonnen. De gemeentelijke voorlichting wordt verzorgd door de politiek en 

ideologisch gekleurde EWEC.  

 

De Wijkse bevolking verdient beter. 
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