Lopik, 16 december 2016
Geacht college van B&W van de gemeente Lopik,
Als omwonenden en gebiedsgebruikers zijn wij zeer verontrust door het bericht dat wij
onlangs ontvingen. Ons bereikte het bericht dat energieleverancier Eneco voornemens is om
de huidige drie windmolens nabij bedrijventerrein De Copen te Lopik te vervangen door
maar liefst acht megawindmolens. Ondanks dat wij ons niet kunnen voorstellen dat het
college van Lopik dit initiatief ooit serieus zou overwegen willen wij middels deze brief toch
onze ernstige zorgen uiten.
Geschiedenis t.a.v. de komst van huidige windmolens
Graag frissen wij uw geheugen even op ten aanzien van het proces zoals dat in 2004-2005 is
verlopen. In dit eerdere traject heeft Eneco zich namelijk van haar slechtste kant laten zien.
Met als absoluut dieptepunt dat zij één uur voor de besluitvormende raadsvergadering de
fractievoorzitter de heer Overbeek hebben gebeld en hebben gedreigd met gerechtelijke
procedures tegen de gemeente Lopik, indien het besluit voor hen negatief zou uitvallen.
Zowel het college als de gemeenteraad zijn destijds gezwicht voor de chantagepolitiek van
Eneco. Dit terwijl Eneco aan het begin van de gehele procedure tijdens een inwonersavond
nog ten overstaan van vele inwoners en politieke vertegenwoordigers heeft verklaard, een
politieke afwijzing te zullen accepteren. Hiermee heeft Eneco bewezen dat zij een zeer
onbetrouwbare gesprekspartner is.
Inpassing in het landschap
Al vele jaren is te zien wat een drietal windmolens doet met de landschaps- en
natuurwaarden van de Lopikerwaard. De windmolens zijn vanuit de verre omtrek te zien en
het mag duidelijk zijn dat er van landschappelijke inpassing geen sprake is. U kunt
ongetwijfeld zelf wel bedenken wat er met de landschaps- en natuurwaarden gebeurt indien
de huidige drie windmolens van 120 meter hoog worden vervangen door acht windmolens
van maar liefst 180 meter hoog.
Om de plannen van Eneco bij de inwoners van Lopik bekend te maken en om de impressie
van acht windmolens in de Lopikerwaard te delen hebben wij een website laten
ontwikkelen. Op deze site vindt u meer impressiefoto’s, deze site kunt u bereiken via
www.stopmegawindmolenslopik.nl.
Wij gaan ervan uit dat met dit schrijven u onze zorgen serieus neemt.
Met vriendelijke groet,
Namens de initiatiefnemers van Stopmegawindmolenslopik.nl
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