
INSPRAAK 5 september 2017  WINDMOLENS HAALBAARHEIDSONDERZOEK INZ OA. 

OP/NABIJ RWZI LOKATIE DE ISSELT door Vereniging Vrij Polderland te Soest    

www.vrijpolderland.nl  

NAMENS  BURGERS UIT SOEST , MENSEN UIT DE POLDER EN EIGENAREN VAN 

HUIZEN AAN DE NEONWEG 

 

Geachte raadsleden van Amersfoort, 

Allereerst willen wij u bedanken voor de mogelijkheid in te kunnen spreken. 

Eerder hebben wij samen met de besturen van de Stichting Behoud de Eemvallei, 
Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, Mooi Baarn en Vrienden Arkemheen Eemland,  U en 
de provincie Utrecht  een protestbrief en zienswijze gestuurd. DD 7 december 2016, een 
kopie is bijgevoegd voor het gemak. 

Zonder terug te komen op alle punten die daarin werden genoemd wil ik het nu graag kort 
houden. 

1. ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS en onze Vereniging komt op voor de waarden 
van een groen landschap in onze woon- en leefomgeving. 

2.  Met dit onderzoek zet u wat betreft de Isselt de bijl aan de wortels van Eemlands Groene 
Polder Omgeving, Parel, Lustwarande en Lusttuin van de Randstad, googelt u maar op 
Amersfoort Groene Stad en leest u uw eigen rapporten en de RRV.  

3.  Onderzoek naar een locatie binnen, nabij of op de grens van de gemeente Soest. Wij 
hebben nog geen echt plan van de precieze locatie gezien en betwijfelen ten zeerste of het 
landmeetkundig (zie punt 6) wel zou kunnen. Uw eerste uitleg daarover zien wij gaarne 
tegemoet. 

4.  Met perspectief kan je digitaal heel goed spelen, de mooiste 3D-modellen van de Isselt 
windmolens lijken allemaal vanuit een cockpit op 300m hoogte te zijn genomen, maar kom 
eens aanfietsen of binnenvaren bij de Eem dan is 175m ineens wel heel erg groot, heel hoog 
en beeldbepalend. 

http://www.vrijpolderland.nl/


5.  Amersfoort gaat aan de Melksteeg op Soester grondgebied met 3000 bomen de 
Westtangent compenseren, wordt t.z.t. een heel mooi bos en zouden juist daar dan 2 of 3 
van die giga-palen achter komen te staan?.  

6.  Het lijkt ons onmogelijk om – met inachtneming van uw eis van minimaal 400m afstand 
lees punt 1.2 van het Raadsvoorstel – in de buurt van de huizen aan de Neonweg (inderdaad 
een enclave van gewone burgerwoningen binnen een industrieterrein) windmolens op te 
richten op/nabij de RWZI op Amersfoorts grondgebied. Ook gezien de opslagtanks aan 
andere kant van de Neonweg en gasproductie met een gastank op het terrein zelf, hebben 
wij nog vele vragen. De domino-effecten van windmolen-gasopslagtank-opslagtanks bij Smit 
lijken ons CUMULATIEF GEZIEN tenminste erg groot. 

7.  Onverkwikkelijk om Amersfoort, na alles wat zij gezegd heeft, te horen zeggen, 
windmolenbouw bij Noord kan niet*  want anders kunnen we daar geen huis meer verkopen. 
Kan dat dan wel met de afvalberg van Smink? Denkt u deze uitspraak juridisch aannemelijk 
te kunnen maken? Dit lijkt ons de grootste dooddoenende drogreden die wij in dit verband 
hebben gehoord. *Het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) is zeer uitgesproken en 
Directeur Giel van der Vlies verwachte in oktober 2016 al problemen.  

8.  Wat ons betreft zou een keuze voor de locatie Isselt een nadrukkelijke smet op het 
groene blazoen van Amersfoort zijn.  

9.   Wij zullen elke stap nemen die ons wettelijk openstaat om de oprichting van 1, 2, 3 of 
zelfs meer windmolens op de Isselt tegen te gaan. 

Met onze dank voor uw aandacht hopen wij dat u onze vragen en deze informatie mee wilt 
nemen bij uw besprekingen en bij de beslissing. 

Met groene groet,                                          info cc: Besturen buurtgemeenten en Provincie  

 
 



Bijlage 1 : de 400m cirkel, gemeten vanaf het dichtst bij de Eem gelegen huis aan de Neonweg. 

 

Bijlage 2: de brief van 2016, ter informatie. 


