
Ruimtelijke Ontwikkeling 

INKGR: 17GR0120 Re 14/03/2017 

Casenummer: 17CV000106 
Raadslid of-leden B-INFO: ļ Collegebrieven 

Onderdoor 25 
Postbus 30, 3990 DA Houten 
Telefoon 030 639 26 11 
Fax 030 639 28 99 
Email: gemeentehuis@houten.nl 
Internet: www.houten.nl 

Griffie gemeente Houten 

S3 
Aan de leden van de raad 3 
i.a.a. de commissieleden i3 

33 
a 
4-1 

c 
S3 
E 
a 
bjj 

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 

U MOT 2017
 l

V*
0

™ 
Onderwerp: 
Ontwikkelingen Windpark Houten 

Geachte leden van de raad, 

Eerder informeerden wij u met de collegebrief van 17 februari 2017, over de afronding van de 
evaluatie windpark Houten. Hierin vermeldden wij dat onder direct omwonenden onvoldoende 
acceptatie was voor het opstarten van een proefperiode voor een aangepast draaiprogramma. Om die 
reden resteerde de inzet om de ervaren geluidhinder te verminderen door (1) het plaatsen van 
'uilenveren' en (2) het wegnemen van de bromtoon. 

Sindsdien bereiken ons signalen dat sommige omwonenden uit de ontstane impasse rondom de 
proefperiode willen komen. 

In deze collegebrief informeren wij u over onze bereidheid ruimte te bieden aan dit initiatief. 

Oplossingsrichtingen 
In de collegebrief van 17 februari 2017 informeerden wij u over drie mogelijke oplossingen voor de 
ervaren geluidsoverlast rondom windpark Houten: 
1. Plaatsen van zogenoemde uilenveren op de wieken van de windmolens; 
2. Oplossen van de bromtoon; en 
3. Testen van een aangepast draaiprogramma. 

Uit de bewonersavond van 8 februari 2017 bleek dat de eerste twee maatregelen op steun van 
omwonenden konden rekenen. De discussie concentreert zich rond het aangepaste draaiprogramma. 
Wij willen het beoogde aangepaste draaiprogramma en de eventuele gevolgen daarvan graag 
toelichten, zodat ook duidelijk wordt waar precies verdeeldheid over is. 

Huidig draaiprogramma 
De windmolens van windpark Houten draaien nu overdag volgens de standaard geluidsinstellingen. 
Voor de nacht is er een speciaal geluidsreductieprogramma. Dit nachtprogramma start om 23.00 uur 
en eindigt om 06.00 uur. Het verschil in geluidsproductie tussen het dag en nachtprogramma zit 
vooral bij hogere windsnelheden, vanaf windkracht 4. 

Aangepast draaiprogramma 
Het aangepast draaiprogramma houdt in dat de windmolens van windpark Houten volgens een 
nieuwe instelling gaan draaien. De leverancier van de windmolens (Vestas) heeft een programma 
ontwikkeld waarbij de molens zo min mogelijk geluid maken. Dit programma verandert bijvoorbeeld de 
positie van de rotorbladen (wieken) ten opzichte van de wind. Daardoor wordt bij alle windsnelheden 
minder geluid geproduceerd (zie figuur 1). In het voorstel van Eneco wordt deze nieuwe instelling in 
de avond en nacht toegepast met als doel de nachtrust te bevorderen. 

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. 



Figuur 1: Weergave van verwachte geluidsbelasting bij de maatgevende woning voor de maatwerkvoorschriften 
(Veerwagenweg 100) voor alle beschreven draaiprogramma's (mode 0 s huidige daginstelling; mode 2 = huidig 
nachtprogramma; uilenveren * speciale geluid modus s aangepast programma, te verifiëren tijdens proefperiode.) 
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Bron: presentatie Eneco aan omwonenden (8 februari 2017) 

Gevolgen van aangepast draaiprogramma 
Door dit aangepaste draaiprogramma wordt de geluidsbelasting op de woningen dus minder. 
Keerzijde is dat bij bepaalde windsnelheden er ook minder elektriciteit geproduceerd wordt dan bij de 
huidige instellingen. Dit verlies in elektriciteitsproductie wordt gecompenseerd doordat de windmolens 
vaker mogen draaien. Dankzij de 'uilenveren' kan dit  ook overdag  zonder geluidstoename. 
Mogelijk wordt dan zelfs meer elektriciteit geproduceerd dan nu. Bij overeenstemming over het 
aangepaste draaiprogramma ontstaat daarmee ruimte voor een omgevingsfonds. 

Volgens berekeningen past dit nog steeds binnen de normen voor geluidsdruk
1 uit de 

maatwerkvoorschriften. Het aangepaste draaiprogramma zorgt er dus voor dat de windmolens vaker 
draaien, maar dat deze minder geluid produceren. De molens zullen niet continu draaien, want de 
slagschaduwregeling blijft van kracht. 

Een bijkomend voordeel van het aangepaste draaiprogramma is dat de windmolens minder start/stop
momenten kennen. Uit de klachten blijkt dat met name deze start/stopmomenten zorgen voor de 
ervaren overlast. 

Proefperiode 
Om de gewenste effecten van het aangepaste draaiprogramma te kunnen bereiken en beoordelen, is 
een proefperiode nodig. Het voorstel van de dialoogpartners was om tijdens een vooraf vastgestelde 
periode de resultaten van het aangepaste draaiprogramma te monitoren: de proefperiode. Het is 
mogelijk dat tijdens deze periode de maatwerkvoorschriften overschreden worden, terwijl de ervaren 
geluidsoverlast toch afneemt. Dat heeft vooral te maken met de voorgeschreven rekenregels, die 
gebaseerd zijn op het huidige draaiprogramma. Tijdens een proefperiode zouden de rekenregels en 
daarmee de maatwerkvoorschriften niet aangepast hoeven worden, maar is wel een tijdelijke 
toestemming voor eventuele overschrijdingen nodig. 

Impasse 
De impasse komt grotendeels voort uit de consequenties van een succesvolle proefperiode. Als dan 
de keuze gemaakt zou worden om de windmolens definitief volgens het aangepaste programma te 
laten draaien, zouden de huidige maatwerkvoorschriften wel aangepast moeten worden. Een deel van 

1 De geluidsdruk is letterlijk de druk die door geluid optreedt in de lucht. Dit kan ook worden uitgedrukt 
in verhouding tot een referentiewaarde. De maatwerkvoorschriften schrijven voor dat de geluidsdruk 
wordt berekend als afgeleide van de windsnelheid bij de as van de windmolens en de windsnelheid op 
10 meter hoogte. 
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de omwonenden wil niet afwijken van de maatwerkvoorschriften, omdat zij vrezen voor meer geluid op 
momenten dat de molens nu stilstaan. Toezeggingen van de dialoogpartners dat de proefperiode 
transparant, objectief gemeten (geluid én beleving) en omkeerbaar is, bieden dit deel van de 
omwonenden onvoldoende basis voor een proefperiode. 

Er zijn nu echter omwonenden die deze onderlinge verdeeldheid willen oplossen. 

Vervolg 
Het college en Eneco willen de omwonenden de tijd en ruimte geven om tot elkaar te komen. Het 
aanbod voor een aangepast draaiprogramma blijft staan. Om van dit aanbod gebruik te kunnen 
maken, zullen omwonenden eerst op één lijn moeten zitten. 

Zodra de impasse doorbroken is, wil het college de betrokkenen faciliteren bij de verdere uitwerking 
van een proefperiode. In deze uitwerking zullen dan ook afspraken gemaakt moeten worden over 
afronden van de proefperiode en het vervolg daarop. Bij deze afspraken hoort voor het college ook het 
opschorten van juridische procedures tegen (gemeentelijke) besluiten die nodig zijn om dit mogelijk te 
maken. Omkeerbaarheid is het uitgangspunt: als de proefperiode niet het gewenste resultaat oplevert, 
worden de instellingen van de windmolens weer terug gezet volgens het huidige programma (mode 0 
overdag en mode 2 tussen 23.00 uur en 06.00 uur). 

Het proces om de 'uilenveren' aan te brengen op de rotorbladen (wieken) van de windmolens en om 
de bromtoon op te lossen is in gang gezet. Dit gaat onverminderd door en staat los van het mogelijk 
alsnog testen van een aangepast draaiprogramma. Daarnaast wordt een belevingsonderzoek 
uitgevoerd, ongeacht of een proefperiode alsnog wordt gestart, om het effect van de 'uilenveren' te 
meten. 

Het is nu aan de omwonenden om tot elkaar te komen en zich achter een proefperiode te scharen. 
De gemeente wil de bewoners faciliteren als zij op één lijn zitten. 

Tijdens de raadsvergadering van 21 maart 2017 krijgt u de gelegenheid om te reageren en om vragen 
te stellen over deze ontwikkelingen. 

Tot slot 
Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan de direct omwonenden van windpark Houten die 
een uitnodiging voor de bewonersavonden van 26 oktober 2016 en 8 februari 2017 hebben 
ontvangen. 

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw B. Tettelaar-van Nunen via 
telefoonnummer (030) - 63 92 611. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders 
de secretaris, de burgemeester, 

Conclusie 

J 
H.S. den Bieman W.M. de Jong 

Bijlage(n): geen 
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