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Onderwerp
Proef aangepast draaiprogramma

Geachte heer Oomen,

In de vergadering van 6 juli heeft de gemeenteraad van Houten een motie aangenomen, die het 
college oproept om in overleg met Eneco bij windpark Houten een proef te doen met een aangepast 
draaiprogramma, gericht op het verminderen van de geluidsbelasting. De motie is als bijlage 
toegevoegd.

Om een dergelijke proef te doen is uiteraard de medewerking van Windpark Houten B.V. essentieel. 
Daarom vragen wij u of u bereid bent een proef te doen die tegemoet komt aan de motie van de 
gemeenteraad.

De aangenomen motie verdient nog enige nadere duiding. Het vertrekpunt blijft de motie 086-2015, 
die opriep tot “maximaal draaien, minimale overlast ‘s-nachts”. In het daaropvolgende mediation 
traject zijn drie oplossingsrichtingen gepresenteerd, waarvan er twee op steun van bij het mediation 
traject betrokken omwonenden konden rekenen, namelijk het plaatsen van uilenveren en het 
wegnemen van de bromtoon. Een derde oplossingsrichting, een proef met een aangepast 
draaiprogramma kon niet op steun van direct betrokken omwonenden rekenen. Een in de maand mei 
jl. door het college ingeroepen bemiddelaar om partijen bij elkaar te krijgen heeft hierin geen 
verandering gebracht. Slechts een omwonende heeft positief gereageerd op een uitnodiging tot een 
gesprek. Uiteindelijk is dit voor de raad aanleiding geweest om met bijgaande motie te komen.

Aan de proef verbinden wij de voorwaarde dat deze omkeerbaar is, dat wil zeggen dat geen 
maatregelen worden genomen die terugkeer naar de huidige situatie onmogelijk maken.
Mocht verder uit de proef blijken dat het geluidsdoel gehaald wordt èn dat er een hogere productie 
gerealiseerd kan worden, dan verwacht het college dat afspraken kunnen worden gemaakt om een 
deel van de meeropbrengsten in een Omgevingsfonds te storten. Dit onderwerp is eerder besproken 
tijdens het mediation traject.

Graag zijn wij bereid om gezien de complexiteit van het dossier en het politiek gevoelige karakter een 
mondelinge toelichting te geven aan de Raad van Bestuur van Eneco, voordat vanuit uw kant 
besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Graag vernemen wij voor 1 september a.s. of Windpark Houten B.V. de gevraagde proef wil uitvoeren.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

_______I

Zaaknr: 0165200
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B.S. dsn Bieman M. van Liere, loco

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer M.S. Harms via telefoonnummer (030) - 
63 92 611.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders

de burgemeester

Bijlagen:
- Motie 068-2017
- Motie 086-2015
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Raadsvoorstelnummer:

Motienummer:

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 6 Juli 2017, agendapunt nr. 04.0

Onderwerp: Proef aangepast draaiprogramma Houtense windmolens 

De Raad,
gehoord de beraadslaging en overwegende dat:

•  Het Houtens college, Eneco en omwonenden in de periode tussen oktober 2015 en februari 
2017 grote inspanningen hebben geleverd om motie 086-2015 uit te voeren.

• De gesprekken helaas begin 2017 in een impasse zijn geraakt.
•  Het college aangeeft dat de omwonenden verschillende inzichten hebben over de gesprekken 

en de te bewandelen weg.
•  Verschillende in kaart gebrachte oplossingsrichtingen zijn verkend, waaronder de uilenveren 

en de onderzoeken naar de bromtoon.
•  Tot op heden nog geen proef met een aangepast draaiprogramma heeft plaatsgevonden.
•  De Raad een verplichting heeft om de evaluatie serieus te nemen en hecht aan uitvoering van 

motie 086-2015 opdat zij een correcte afweging kan maken op basis van volledige informatie
• De Raad het bestuurlijk correct vindt om alle mogelijke oplossingsrichtingen te onderzoeken,

_______ om tot een goed gewogen oordeel te kunnen komen.__________________________________
Roept het college op:

•  in overleg met Eneco een proef met een aangepast draaiprogramma uit te voeren met de 
Houtense windmolens om na te gaan of de geluidsbelasting voor de omgeving verder kan 
worden teruggebracht.

•  Een rapportage over de uitkomsten van de proef nog deze raadsperiode aan de Raad ter 
beschikking te stellen.

Toelichting
In het mediation traject dat in 2015-2017 liep, Is een aantal oplossingsrichtingen in kaart gebracht die recht deden aan de motie 
086-2015, Oplossingen waren onder andere het plaatsen van uilenveren, het wegnemen van de bromtoon en het uitvoeren van 
een proef met een aangepast draaiprogramma. Dit alles om gevolg te geven aan de motie 086-2015 die opriep tot ‘maximaal 
draaien, minimaal overlast'. De indieners staan open voor eventuele nieuwe technieken in de toekomst die eventueel overlast 
verder kunnen verminderen.
Over het uitvoeren van een proef met een aangepast draaiprogramma verschillen de omwonenden van mening. Indieners vinden 
dat de gemeenteraad de motie als uitgevoerd kan beschouwen en het dossier inclusief de evaluatie kan afsluiten als alle 
mogelijke oplossingsrichtingen zijn verkend. Om een besluit te kunnen nemen, moet een bestuurlijk correct proces doorlopen 
zijn. Dit houdt in dat Raadsleden alle informatie tot hun beschikking moeten hebben. Het doorlopen van een proef met een 
aangepast draaiprogramma draagt bij aan die volledigheid van Informatie. Uiteraard communiceert de gemeente helder en tijdig 
met de omwonenden over de proef en over de resultaten van de proef. _____________________________________________
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Raadsvoorstelnummer: 2015-062

Motienummer:

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 24 november 2015

Onderwerp: Evaluatierapport Windpark Houten (Veerwagenweg)

De raad, gehoord de beraadslaging,

Kennis genomen hebbende van:

• Evaluatie Windpark Houten (IS15.01212);
• Inspraakreacties van diverse burgers inzake het evaluatierapport (RTG 10 november 2015), 

waaruit ondanks tegenstellingen bij ieder de bereidheid bleek te bestaan om tot een oplossing 
te komen;

Overwegende dat:
• Er ondanks de maatwerkvoorschriften er weliswaar steeds minder maar toch nog geregeld 

klachten zijn over geluidsoverlast;
• De 3 windmolens in Houten op dit moment ca. 5 miljoen kWh per jaar minder produceren dan 

mogelijk is, terwijl de stroom van het windpark Houten van groot belang is voor het halen van 
de energiedoelstelling van de gemeente Houten;

• De stilstand in belangrijke mate komt door de stilstandsregeling ('Maatwerkvoorschriften 2012’ 
[referentie], die in de praktijk uniform wordt toegepast voor ieder tijdstip van de dag en voor alle 
drie molens tegelijk;

• Er twijfel bestaat of de huidige simpele procedure inderdaad enerzijds de molens stil zet 
wanneer nodig, en anderzijds laat draaien wanneer dat kan (in ieder geval wanneer het geluid 
van de molens niet boven het achtergrondgeluid uitkomt);

Verzoekt het college om

• Zo snel mogelijk het initiatief te nemen tot overleg tussen betrokken partijen (omwonenden, 
Eneco, gemeente, U-Wind) om te komen tot afspraken waarbij:

o Nachtelijk overlast wordt geminimaliseerd
o De windmolens maximaal draaien en daarmee maximaal stroom opwekken

• Op de gebruikelijke wijze te rapporteren aan de raad over de voortgang van het proces, eens 
per drie maanden, te beginnen in januari 2016.

en gaat over tot de orde van de dag;


