
Ingebrachte punten 

3-partijen gesprek Achtergrond 

Zorg voor de hele energietransitie voor een goede ruimtelijk 

inpassing van een breder gebied 

Als het landschap dan de komende jaren gaat veranderen door energie transitie: maak plan/visie  

voor een bij voorkeur zo breed mogelijk gebied. Voorkom versnippering en willekeur op basis van 

initiatieven. 

Er worden suggesties gedaan voor inpassing rondom dit gebied:

Maak van groter gebied een industriegebied wat goed is ingepast: geconcentreerde zonnevelden, 

maar daar omheen bosschages zodat ze uit het zicht zijn. 

Daaromheen stelstel van wandel en fietspaden, zodat recreatie in dit gebied mogelijk blijft.  

Provinciale weg vanuit Wijk naar A27, zodat buitengebied minder last heeft van vrachtverkeer of 

sluipverkeer. 

3 partijen overleg Windpark Goyerbrug - woensdag 27 maart 2019

Op woensdag 27 maart 2019 vond op het gemeentehuis van Houten een 3-partijenoverleg plaats tussen belanghebbenden, initiatiefnemer en gemeente Houten. In 

de gespreksavonden die door de gemeente zijn georganiseerd in november 2018 is het verzoek aan de gemeente gedaan om te faciliteren in gesprekken tussen 

belanghebbenden en de initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug. Via de mail hebben de betrokkenen twee keer een uitnodiging gehad om aan dit gesprek mee te 

doen.

Het doel van het gesprek was dat iedereen vragen kon stellen aan de initiatiefnemer over het project, over de mitigerende maatregelen die hij neemt (stilstand van 

de molens voor zaken als vleermuizen, slagschaduw en geluid) en gezamenlijk kijken naar (on)mogelijkheden die er nog zijn binnen de kaders van de aanvraag.

Er waren 4 belanghebbenden aanwezig (2 personen uit 't Goy, 1 persoon uit Schalkwijk en 1 persoon uit Wijk bij Duurstede). Alvorens het gesprek te beginnen 

willen 3 personen duidelijk maken tegen de komst van Windpark Goyerbrug te zijn of zelfs vraagtekens zetten bij de energie transitie. In het belang van dit overleg 

zijn ze bereid mee te denken over de meest gunstige kaders voor het geval het windpark er toch komt. De vierde persoon geeft aan voor de energietransitie en de 

komst van de windmolens te zijn, maar vooral mee te willen denken over een goede inpassing in het landschap en versnippering tegen te willen gaan. 

Er is met aanwezige gekeken naar wat een goede opbrengst zou zijn van dit gesprek. Er wordt aangegeven dat men er "het maximale" uit wil halen voor de 

gemeenschap. Meer doen voor de gemeenschap maakt misschien ook dat de groene energie meer van iedereen zal voelen. Aanwezigen willen dat naast de lasten 

ook de lusten meer verdeeld worden. Zowel de gemeente als de initiatiefnemer onderschrijven dit principe. 

In onderstaande tabel zijn alle punten opgesomd die door de diverse aanwezigen zijn ingebracht. Bij sommige punten is langer stilgestaan (en meer achtergrond te 

vermelden) dan bij andere punten. Deze lijst wordt gezien als startpunt van meerdere gesprekken en kan zeker aangevuld worden met andere goede ideeën van 

belanghebbenden. De gemeente zal een vervolgproces organiseren om onderstaande een stap verder te brengen en ook onder een breder publiek onder de 

aandacht kunnen brengen. De aanwezigen zullen hierbij betrokken worden. Aan het einde van het overleg bedankt de wethouder iedereen voor een constructief 

gesprek en de inbreng die is geleverd. 
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Betere uitwerking financiële participatie: maak het aantrekkelijk 

om mee te doen (dan wordt duurzame energie meer van de hele 

gemeenschap)

Initiatiefnemer geeft aan hierover nog in gesprek te gaan met omgeving. Hij wil graag horen 

welke manier van participeren zij het aantrekkelijkst vinden en er is nog ruimte om hier op 

verschillende manier vorm aan te geven. Aandachtspunten die tijdens dit gesprek al naar voren 

komen zijn:

- 3000 kWh is te weinig, zeker voor woningen in buitengebied

- Belanghebbenden meer rechten om te participeren dan bewoners uit kernen verder weg

- Bedrijven mogelijk meer kilowatt participeren?

- Mogelijkheid om aandeel met financiële constructie (bijv. lease) aan te schaffen

Maak vanuit de duurzame ambitie een breder plan dat 

windenergie voorbij gaat en maak het meer van de gemeenschap 

(plan waar mensen zich mee verbonden voelen)

Vanuit het windpark bijvoorbeeld mogelijkheden om zonnepanelen met korting aan te kunnen 

schaffen of elektrische auto’s leasen. 

Initiatiefnemer voegt hieraan toe dat de netaansluiting voor de windmolens ook breder gebruikt 

kan gaan worden (bijv. voor zonnevelden).

Sponsoren sportverenigingen De initiatiefnemer staat er zeker voor open om lokale (sport)verenigingen te sponsoren. 

Aanwezige geven aan dat dit nu nog erg gevoelig, maar wellicht is dit te zijner tijd een optie. 

Verlichting op de windturbines Initiatiefnemer geeft aan dat er binnen de wet twee mogelijkheden zijn m.b.t. verlichting:

- knipperlichten (rode lampjes) op iedere turbine 

- vast lampje dat continue brandt op buitenste turbines. 

Voorstel initiatiefnemer: mensen binnen de eerste cirkel van 500 meter kunnen hierover hun 

voorkeur uitspreken.

Goede onderlinge afspraken voor eventuele  vergunning (ook als 

het afwijkt van reguliere proces). 

Niet wachten op bezwaarprocedures om onderling afspraken te maken, maar al in dit stadium van 

het proces onderlinge afspraken maken en met elkaar in gesprek. Bekijken hoe we belangen 

dichter bij elkaar kunnen brengen.  

Geen windmolens bij Goyerbrug

Budget voor omwonenden voor inwinnen onafhankelijk advies

0-meting m.b.t. geluid
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Geeft direct omwonenden een "knopje" om zelf windmolen uit te 

kunnen zetten bij overlast.

Initiatiefnemer geeft aan dat hij onderzoek doet naar een app op telefoon die direct 

omwonenden invloed geeft op het stilzetten van turbines als ze last hebben van slagschaduw. Zelf 

als omwonenden bepalen wanneer je last hebt en ze stil wilt zetten. Directe invloed van direct 

omwonenden op overlast c.q. draaien van de turbines. Dit is een app die nog in ontwikkeling is 

(eerste resultaten van een pilot in Nijmegen zijn positief) en de technische haalbaarheid moet 

verder onderzoek worden (zeker project specifiek). 

Bij een eventuele invoering van dit systeem kun je afspraken maken over de verdeling van de 

extra opbrengst als de windmolens minder stil staan. 

Inspraak in de inregeling van de windmolens Er zijn verschillende manier om te voldoen aan normen. Daarop zijn windturbines in te regelen. 

Omwonenden vragen zich af of ze hierbij betrokken kunnen worden. 

Bewoners Effect Rapportage

Alternatieve locatie of verplaatsing binnen de zoeklocatie 

Financieel potje voor direct omwonenden  voor aanpassingen aan 

woningen 

Voor direct omwonenden zijn er maatregelen te bedenken waardoor ze minder last hebben of 

ervaren. Te denken valt aan zaken als: isolatie, slaapkamer verplaatsen, schermen tegen 

slagschaduw enz.

Fietspad tussen 't Goy en Goyerbrug

Maatwerkvoorschriften Conform windpark houten

Andere beschermende maatregelen voor omwonenden

Zonnepanelen op de dorpshuizen of andere energiebesparende 

maatregelen in het gebied

Omwonenden willen inspraak in welke molen participatiemolen 

wordt

Omwonenden willen inspraak op de handhaving Initiatiefnemer geeft aan dat hij proactief wil gaan monitoren. Hij staat open voor afspraken met 

RUD hierover. De gemeente geeft aan te gaan onderzoeken hoe we dit vorm kunnen geven. 

Compensatie naar omwonenden bij overschrijving van de normen Bevoegd gezag kan jaarlijks rapporten opvragen en jaarlijks meten en dan kunnen molens bij 

geregeld worden. Maar omwonenden hebben dan al wel jaar meer overlast dan de norm gehad…

Hoe kan de gemeente zekerstellen dat bovenstaande werkelijk gebeurt? 
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Inspraak in norm voor slagschaduw De norm uit het activiteitenbesluit voor slagschaduw is automatische stilstand voorziening bij 

gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar met meer dan 20 minuten per dag. Omwonenden 

verwijzen naar jurisprudentie van maximaal 6 uur. Hoe gaan we hiermee om?

Draagvlakonderzoek & aangeven wat er met draagvlak bedoeld 

wordt

Hierbij wordt verwezen naar het coalitie akkoord

Hoogte van de windmolens

Duurzaamheid fonds Zowel initiatiefnemer als gemeente hebben jaarlijks opbrengsten uit het windpark. Het voorstel is 

een duurzaamheidsfonds op te richten waarbij de omgeving van het windpark mee kan profiteren 

van de opbrengsten. Hiermee betere verdeling van de lusten en de lasten. Zowel de gemeente als 

de initiatiefnemer onderschrijven dit principe. 

Excursie naar (enigszins vergelijkbare) windmolenlocatie Doel is gevoel krijgen bij hoogte, geluid dat ze maken etc. Eventueel ook in gesprek met mensen 

die dichtbij wonen.

Nadenken hoe we breder publiek gaan betrekken om lijst met 

bovenstaande punten nader uit te werken / aan te vullen

Inspraak in welke van deze onderwerpen wel of niet opgepakt 

gaan worden
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