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Raadsvoorstel nummer:
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 aiie 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.
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Toelichting
In het mediation traject dat in 2015-2017 liep, is een aantal oplossingsrichtingen in kaart gebracht die recht deden aan de m otie
086-2015. Oplossingen waren onder andere het plaatsen van uilenveren, het wegnem en van de brom toon en het uitvoeren van
een proef m et een aangepast draaiprogram m a. Dit alles om gevolg te geven aan de m otie 086-2015 die opriep tot 'm axim aal
draaien, m inim aal overlast. De indieners staan open voor eventuele nieuwe technieken in de toekom st die eventueel overlast
verder kunnen verm inderen.
Over het uitvoeren van een proef m et een aangepast draaiprogram m a verschillen de om wonenden van m ening. Indieners vinden
dat de gem eenteraad de m otie als uitgevoerd kan beschouwen en het dossier inclusief de evaluatie kan afsluiten als alle
mogelijke oplossingsrichtingen zijn verkend. Om een besluit te kunnen nem en, m oet een bestuurlijk correct proces doorlopen
zijn. Dit houdt in dat Raadsleden alle inform atie tot hun beschikking m oeten hebben. Het doorlopen van een proef m et een
aangepast draaiprogram m a draagt bij aan die volledigheid van inform atie. Uiteraard com m uniceert de gem eente helder en tijdig
met de om wonenden over de proef en over de resultaten van de proef.

