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Onderwerp: 

Uitkomst bemiddeling tussen omwonenden over de proef van het draaiprogramma windpark 
Houten 
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Geachte leden van de raad, 

In deze collegebrief informeren wij u over de uitkomsten van de bemiddeling tussen omwonenden 
over de proef van het draaiprogramma windpark Houten. 

Aanleiding 
De Raad heeft op 21 maart j l . een motie aangenomen "dat er momenteel geen sprake kan zijn van 
sluiting van het dossier windpark Houten. En mediation weer een vervolg moet krijgen". 

Op 12 mei hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen rond Windpark Houten. Onder meer 
hebben wij in deze brief een nadere duiding gegeven aan de motie. Kern hiervan is dat het begrip 
"mediation" te beperkt is voor de ondersteuning die aan de inwoners kan worden aangeboden en dat 
wij de voorkeur hebben gegeven aan de term "externe bemiddelaar". De externe bemiddelaar, 
mevrouw Hermine van den Hoek, heeft de opdracht gekregen het eerst met de omwonenden van de 
Veerwagenweg in gesprek te komen om te verkennen welke blokkades in de weg staan aan een proef 
met een aangepast draaiprogramma en mogelijke oplossingen hiervoor aan te dragen. 

Proces 
De gemeente heeft aan de bewoners van de Veerwagenweg/Hoofdveste en de bewoners in de 
mediationgroep gevraagd of zij open stonden voor een gesprek met mevrouw Van den Hoek. Hiervan 
heeft slechts één bewoner aangegeven daartoe bereid te zijn. Dit gesprek heeft ook plaats gevonden. 
Deze inwoner stond niet afwijzend tegenover een proef. Omdat de andere bewoners niet open 
stonden voor een gesprek, respectievelijk niet gereageerd hebben op een verzoek daartoe, 
concludeert mevrouw Van den Hoek als volgt: "Op basis hiervan kan aangegeven worden dat de 
samenspraak over de proefperiode met de betrokken bewoners niet tot stand is gekomen en kunnen 
uitspraken van 1 bewoner niet in een conclusie worden samengevat." 

Consequentie 
Op basis van de bevindingen van mevrouw Van den Hoek constateren wij dat er geen 
overeenstemming is tussen omwonenden over een proef met een aangepast draaiprogramma. 
Hierdoor kan geen proef met een aangepast draaiprogramma plaatsvinden. 

Wat betekent dit voor de raad (procedureel) 
Het college bereidt deze zomer een voorstel voor aan de raad om de evaluatie van het windpark te 
beëindigen. 

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. 

ì 



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 secretaris, de burgemeester, 

rt.S. aen bieman vv.M. de Jong 

Bijlage(n): geen 
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