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Onderwerp

Gedoogbesluit alternatief draaiprogramma Windpark Houten
Geachte heer Meijer,
Op 6 juli 2017 heeft onze raad via een motie 'Vreemd aan de orde van de dag' met kenmerk 068-2017
ons college gevraagd om een omkeerbare proef te doen met een alternatief draaiprogramma (hierna:
draaiproef) voor het Windpark Houten. Op 11 juli 2012 heeft ons college het Besluit
maatwerkvoorschriften vastgesteld voor het Windpark Houten. Om invulling te geven aan de motie
van de raad en een draaiproef mogelijk te maken, moet afgeweken worden van de geluidsniveaus uit
het Besluit maatwerkvoorschriften.
Besluit
Wij besluiten om afwijkingen van de geluidsniveaus (voor de dag-, avond- en nachtperiode) uit het
‘Besluit maatwerkvoorschriften’ van 11 juli 2012 (hierna: maatwerkvoorschriften) gedurende een
periode van 3 maanden te gedogen. Wij verbinden wel voorwaarden aan het gedogen. Het Windpark
Houten zal gedurende deze periode voor geluid moeten voldoen aan de voorschriften uit paragraaf
3.2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer jo. paragraaf 3.2.3 van de Activiteitenregeling
milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). De overige maatwerkvoorschriften, voor bijvoorbeeld
slagschaduw, blijven in stand.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking.
Voorwaarden
Aan dit gedoogbesluit zijn de volgende voorwaarden verbonden:
U voert de proef conform een vooraf vastgesteld draaiprogramma uit (zie onder motivatie). Uit een
akoestische berekening van 28 februari 2018 is gebleken dat met dit draaiprogramma aan het
Activiteitenbesluit kan worden voldaan.
Binnen 1 maand na afronding van de draaiproef levert u een eindrapport van het uitgevoerde
akoestisch onderzoek bij de RUD aan via milieuklachten@rudutrecht.nl.
Draagvlak voor draaiproef onder omwonenden
In januari 2018 is door de Universiteit Utrecht een belevingsonderzoek uitgevoerd onder omwonenden
binnen een straal van één kilometer rond het windpark. Eén van de doelstellingen van het onderzoek
is om vast te stellen of er voldoende draagvlak is voor een draaiproef.
Uit de meting is gebleken dat bijna 50% van alle respondenten voor de proef is. Iets meer dan 20% is
tegen en een kleine 30% weet het niet of heeft geen mening. De uitslag is daarnaast toegespitst naar
directe blootstelling aan het windpark en naar ervaren geluidsoverlast. Ook binnen deze groepen is
het aantal voorstanders groter dan het aantal tegenstanders. Op grond van de resultaten van het
belevingsonderzoek ziet u voldoende draagvlak tot het uitvoeren van een proef.
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Na afloop van de draaiproef wordt (in eerste instantie) teruggekeerd naar het huidige draaiprogramma
conform de maatwerkvoorschriften. Ook wordt na afloop opnieuw een belevingsonderzoek uitgevoerd
door de Universiteit Utrecht. Dit belevingsonderzoek moet uitwijzen of het aangepaste
(proef)draaiprogramma tot een vermindering van de ervaren nachtelijke geluidhinder leidt. Mede op
basis van de resultaten van het onderzoek wordt bezien of er aanleiding is om het huidige
draaiprogramma (permanent) te wijzigen.
Motivatie
Wij zijn bevoegd handhavend op te treden op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en
hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht. Wij zullen in dit geval bij hoge uitzondering afzien
van onze beginselplicht tot handhaving. Hierna gaan wij in op onze overwegingen om van handhaving
- bij het afwijken van de maatwerkvoorschriften (voor geluid)- af te zien.
Het college van burgemeester en wethouders van Houten heeft bij de start van het Windpark Houten
in overleg met uw organisatie strengere voorschriften voor geluid en slagschaduw opgelegd dan er op
basis van de geldende voorschriften (Activiteitenbesluit) voor windparken vereist is.
Ondanks deze strengere maatwerkvoorschriften zijn er nog steeds - in de nachtelijke periode meldingen van geluidsoverlast. Om de nachtelijke geluidsoverlast verder terug te dringen wordt een
draaiproef door de raad voorgesteld. Het Activiteitenbesluit biedt meer geluidsruimte bij het in werking
hebben van een windturbine. Door deze geluidsruimte vooral in de dagperiode meer te benutten en de
windturbines in de nacht minder hard te laten draaien, wordt een afname van de nachtelijke
geluidsoverlast verwacht. Om een goed beeld te krijgen van het effect van een dergelijke draaiproef is
het noodzakelijk dat deze drie maanden duurt. Omdat het nog onzeker is of de draaiproef het
gewenste effect heeft, is het in het belang van de rechtszekerheid van de omwonenden dat deze
omkeerbaar is. De enige wijze waarop dit vormgegeven kan worden is door afwijkingen van de
geluidsniveaus uit de maatwerkvoorschriften tijdens de draaiproef te gedogen.
Het alternatieve draaiprogramma houdt het volgende in:
Overdag (06:00 - 20:00 uur) draaien de molens ook op momenten waar het volgens de
huidige maatwerkvoorschriften niet mag.
’s Nachts (20:00 - 06:00 uur) draaien de molens volgens een speciaal voor de nacht ontwikkeld
draaiprogramma. De molens draaien minder hard, waardoor dit speciale draaiprogramma minder
geluidhinder zou moeten geven dan het huidige draaiprogramma.
Uit een akoestische berekening van 28 februari 2018 is gebleken dat met dit draaiprogramma aan het
Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Tijdens de draaiproef wordt een geluidsonderzoek uitgevoerd
om te kunnen monitoren dat aan het Activiteitenbesluit wordt voldaan. De geluidsmetingen worden ten
behoeve van dit onderzoek bij verschillende windsnelheden zowel overdag als 's nachts uitgevoerd.
De te gedogen situatie is beperkt in tijd en omvang. Er wordt voor een periode van 3 maanden
gedoogd. Hiermee wordt ruimschoots aan het vastgestelde maximum van één jaar voldaan. Dit
maximum is vastgelegd in de Kaderstellende nota integrale handhaving van de gemeente Houten uit
2004 (zoals opgenomen in Beleidsnotitie VTH 2013-2017). Het gedogen beperkt zich daarnaast tot de
geluidsniveaus uit de maatwerkvoorschriften. De overige maatwerkvoorschriften blijven in stand. Het
Windpark Houten zal gedurende de gedoogperiode voor de geluidsniveaus moeten voldoen aan de
landelijke geldende regelgeving uit het Activiteitenbesluit. Het gedogen vindt hiermee op een
verantwoorde wijze plaats, omdat u wel moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
Wij achten de afgifte van dit gedoogbesluit gelet op het voorgaande voorts niet onredelijk ten opzichte
van de belangen van derden. Voor zover al sprake is van benadeling van derden - omdat het huidige
draaiprogramma conform de maatwerkvoorschriften voor een aantal derden wellicht gunstiger is - is
dit nadeel zoals hiervoor toegelicht beperkt in omvang en tijd. Daarbij wijzen wij er nogmaals op dat de
insteek van de draaiproef is om de overlast voor omwonenden van het Windpark Houten in de
nachtperiode terug te dringen, door meer geluidsruimte in de dagperiode te gunnen.
Alles afwegende zijn wij van mening dat het belang bij de afgifte van dit tijdelijke gedoogbesluit in dit
specifieke geval zwaarder weegt dan het belang van handhaving van de maatwerkvoorschriften.
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Meldingen van overlast tijdens proefperiode
Tijdens de proefperiode kunnen meldingen van overlast over het windpark - conform de huidige
werkwijze - bij de RUD worden gemeld via milieuklachten@rudutrecht.nl. De meldingen van
geluidsoverlast worden geregistreerd en ter afhandeling doorgestuurd naar de gemeente. Naar
aanleiding van deze meldingen van geluidsoverlast vindt periodiek afstemming tussen Eneco en de
gemeente plaats. De frequentie van deze afstemming is mede afhankelijk van de hoeveelheid
meldingen.
Zienswijzen
Op 12 maart 2018 is het concept gedoogbesluit aan Windpark Houten B.V. en 190 omwonenden van
het windpark bekendgemaakt. Ook is het concept gedoogbesluit op de website en in de
gemeentepagina van het Houtens Nieuws gepubliceerd. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid
gesteld om uiterlijk 25 maart 2018 een zienswijze over het concept gedoogbesluit in te dienen. Deze
termijn is naar aanleiding van een schriftelijke zienswijze en diverse signalen van omwonenden
verlengd tot en met 1 april 2018. De verlengde termijn is bekendgemaakt via de website van de
gemeente Houten, via Twitter en per e-mail aan de groep omwonenden die bij de laatste
bewonersbijeenkomst in 2017 aanwezig waren. Er zijn in totaal vier zienswijzen binnengekomen. Alle
zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn binnengekomen en daarmee ontvankelijk.
De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging van het concept gedoogbesluit. Voor
een overzicht van de zienswijzen en de beantwoording daarvan, verwijzen wij naar de bijgevoegde
nota zienswijzen. Deze nota maakt integraal onderdeel uit van dit gedoogbesluit.
Wat als u het met dit besluit niet eens bent?
Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij College van Burgemeester en Wethouders.
Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag, volgend op de datum van
verzending van dit besluit.
In het bezwaarschrift moet staan:
- de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (u kunt bijvoorbeeld
datum en kenmerk van dit besluit vermelden of een kopie meezenden);
de redenen waarop het bezwaarschrift is gebaseerd;
de handtekening van de indiener.
Wij verzoeken u om ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden zodat wij contact met u
kunnen opnemen.
U kunt een bezwaarschrift behalve schriftelijk ook digitaal indienen. Voor digitale indiening maakt u
gebruik van het formulier op de website van de gemeente (www.houten.nl), te vinden onder 'Digitaal
loket'. Het inloggen met behulp van DigiD geldt in dat geval als een digitale handtekening.
Tijdens de bezwaarprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen
onherstelbare gevolgen voor u heeft. In dat geval kunt u tegelijk met het indienen van het
bezwaarschrift of kort daarna de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat een
regeling kan worden getroffen voor de periode gedurende welke het bezwaarschrift in behandeling is.
Er moet dan wel sprake zijn van ‘onverwijlde spoed’. Een verzoek om een voorlopige voorziening
dient u in bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorzieningen
(adres: Vrouwe Justitiaplein 1, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht). Digitaal indienen met behulp van
DigiD kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Aan het indienen van een verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Vragen
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw F. Boussadkate via telefoonnummer
(030) - 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar omaevingsloket@houten.nl.
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
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