
zaterdag 5 februari 2022 3GO

LEES VERDER OP PAGINA 4

Hoe de windcoöperatie in Culemborg ontplofte

De windmolens  
die er nooit kwamen
Zes jaar lang werkte de gemeente Culemborg 
aan een duurzame droom: een coöperatief 
windpark waarbij Culemborgers zelf zouden 
meedelen in de winst. Maar de molens kwamen er 
niet, omwonenden voelden zich bedrogen en 
Culemborg werd zelfs landelijk nieuws. Wat rest is 
diep wantrouwen tussen alle partijen. 
Onderzoekscollectief Spit reconstrueerde aan de 
hand van gemeentelijke documenten het 
duurzame debacle en sprak met hoofdrolspelers 
en deskundigen.
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Protest in het buitengebied van Culemborg tegen windmolens met de hoogte van de Eiffeltoren. FOTO WILLIAM HOOGTEYLING

H
et is 17 juni 2020 en in 
het gebouw van vak-
bond De Unie in Cu-
lemborg wordt ge-
vloekt en met deuren 

geslagen. De vergaderzaal is deze 
avond afgehuurd voor overleg over 
een te bouwen windmolenpark 
door energiecoöperatie Vrijstad 
Windwinning en Eneco. Aanwe-
zig zijn onder meer grondeigena-
ren in het gebied, Eneco, omwo-
nenden en een aantal andere be-
langhebbenden. Maar deze zoge-
heten gebiedstafel loopt uit op een 
drama.

Al bijna een jaar komen ze elke 
maand samen. De energiecoöpera-
tie Vrijstad wil al pratend en pol-
derend een ‘optimaal’ windpark 
bouwen waar iedereen achter 
staat. Buurtbewoners hopen dat 
het hele proces ertoe leidt dat ze 
niet zes grote windmolens in hun 
achtertuinen krijgen, maar hoog-
uit drie. Of desnoods vier.

Maar deze avond zegt een van de 
grondeigenaren plots: ,,Wij heb-
ben een contract waarin staat dat 
we voor de maximale opbrengst 

gaan.” En dus moeten er sowieso 
zes windmolens komen. De om-
wonenden ontploffen. ,,Wat had-
den we dan al die tijd zitten 
doen?”, blikt Martin van Weelden 
van actiegroep Tegenwind terug. 
,,We voelden ons bedonderd.”

Vanaf dat moment gaat Tegen-
wind vol in het verzet. Culemborg 
hangt al snel vol met anti-wind-
molenposters. De initiatiefnemers 
van het windpark, de coöperatie 
en Eneco, zetten door. Zij doen 
een vergunningaanvraag voor zes 
van de hoogst mogelijke windmo-
lens. 

Maar daar zet de gemeenteraad 
in maart 2021 een streep door we-
gens gebrek aan draagvlak. Culem-
borg krijgt voorlopig geen wind-
park. Wat rest is diep wantrouwen 
tussen alle partijen.

Wat ging er mis in Culemborg 
en welke lessen zijn eruit te trek-
ken voor andere gemeenten met 
grote duurzaamheidsambities? 
Bestaat er wel zoiets als burgerpar-
ticipatie als het gaat om concrete 
plannen voor een windpark in een 
gemeente?


