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1. INLEIDING v
€

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 draai- |  
programma (hierna: draaiproef) voor het Windpark Houten. Op 11 juli 2012 heeft ons college 615 
het Besluit maatwerkvoorschriften (hierna: maatwerkvoorschriften) vastgesteld voor het Wind- f
park Houten. Om invulling te geven aan de motie van de raad en een draaiproef mogelijk te _
maken, moet afgeweken worden van de geluidsniveaus uit de maatwerkvoorschriften. Het 
college van burgemeester en wethouders van Houten heeft besloten om het afwijken van de 
maatwerkvoorschriften in principe voor een periode van drie maanden te gedogen.
Het concept gedoogbesluit is per brief aan Windpark Houten B.V. en circa 190 omwonenden 
van het windpark bekendgemaakt. Ook is het concept gedoogbesluit op de website en in de 
gemeentepagina van het Houtens Nieuws gepubliceerd. Er zijn vier zienswijzen 
binnengekomen, waarvan er vier negatief zijn. Alle zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn 
(uiterlijk 1 april 2018) binnengekomen en daarmee ontvankelijk.

2. SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Zienswijze 1 (schriftelijk)
Samenvatting zienswijze 

1. Belanghebbenden kunnen uiterlijk tot en met 
25 maart 2018 zienswijzen indienen. Het 
college wordt verzocht om de wetteiijke 
termijnen in acht te nemen voor het indienen 
van zienswijzen.

Reactie gemeente
In dit geval is er geen sprake van een wettelijke termijn 
voor “het horen van belanghebbenden" /”het laten 
indienen van zienswijzen” alvorens een besluit te nemen. 
De zienswijzeprocedure waar de indiener van zienswijze 
op doelt, is de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Hierbij wordt namelijk eerst een ontwerpbesluit 
gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd waarbij 
eenieder zienswijzen kan indienen.
In de hier voorliggende situatie is de procedure van 
afdeling 3.4 van de Awb niet van toepassing.
In de Awb is in algemene zin bepaald dat een redelijke 
termijn gesteld moet worden voor het indienen van 
zienswijzen (bij het geven van een beschikking waar een 
belanghebbende niet om heeft gevraagd). Hoewel wij de 
eerder gestelde termijn voldoende redelijk achten, zijn 
wij ingegaan op dit verzoek om de termijn te verlengen.
Conclusie
Deze zienswijze heeft geleid tot een verlenging van de 
zienswijzetermijn tot en met 1 april 2018.

Zienswijze 2 (schriftelijk)
Samenvatting zienswijze 

1. De gemeente blijft het proberen terwijl veel 
personen uit de omgeving tegen zijn.

Reactie gemeente
In januari 2018 is door de Universiteit Utrecht een 
belevingsonderzoek uitgevoerd onder omwonenden
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2. Onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft 
aangetoond dat de windmolens niet hier 
hadden mogen worden geplaatst. De blunder 
van de gemeente wordt op de burger afge
wend.

3. Er wordt geëist dat de draaiproef niet wordt 
uitgevoerd.

4. Er wordt een afbraak van de windmolens 
geëist en vervolging van de desbetreffende 
falende ambtenaren en wethouders.

5. Indiener van zienswijzen gaat de lokale en 
landelijke pers benaderen.

6. Het is verkiezingstijd dus kunnen wij de leden 
die hiervoor ook verantwoordelijk zijn weg
stemmen.

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 draai
proef. Uit het belevingsonderzoek is gebleken dat er 
meer voorstanders van de proef zijn, dan tegenstanders.

De locatiekeuze staat nu niet ter discussie. Het gaat hier 
om de draaiproef.

Zie reactie bij zienswijze 2.1.

De windmolens zijn hier rechtmatig geplaatst. Afbraak is 
hier niet aan de orde.
De betreffende ambtenaren/wethouders hebben geen 
strafbaar feit begaan ingevolge artikel 51 Wetboek van 
Strafrecht en kunnen niet strafbaar worden vervolgd.
Zie ook reactie bij zienswijze 2.2.

De gemeente zal naar aanleiding van eventuele bericht
geving in media t.z.t. met een gepaste reactie komen.

Wij nemen deze zienswijze ter kennisgeving aan.

Conclusie
De zienswijze leidt niet tot een wijziging van het 
conceptbesluit.

Zienswijze 3 (telefonisch)
Samenvatting zienswijze 
1 Besluit is ten onrechte genomen vanwege de 

maatwerkvoorschriften die de belangen van 
de omwonenden beschermen.

2. Er wordt meer geluidsoverlast overdag ver
wacht gedurende de 3 maanden. In de huidi
ge situatie wordt er -  afhankelijk van de wind 
- ook al overlast ervaren in de dagperiode.

Reactie gemeente
De maatwerkvoorschriften zijn gericht op het beperken 
van (nachtelijke) geluidsoverlast voor omwonenden van 
het Windpark Houten. Middels deze draaiproef willen wij 
onderzoeken of een ander draaiprogramma ervoor kan 
zorgen dat de door de omwonenden ervaren geluids
overlast verder teruggedrongen kan worden. De be
scherming die de maatwerkvoorschriften biedt, proberen 
wij met de proef juist te vervolmaken. Door de omkeer
baarheid van de draaiproef worden de belangen van de 
omwonenden niet (blijvend) geschaad. Voor zover er 
sprake is van benadeling van omwonenden -  omdat het 
huidige draaiprogramma conform de maatwerkvoor
schriften voor een aantal omwonenden wellicht gunstiger 
is -  is dit nadeel beperkt in omvang en tijd.

De klachten die de afgelopen jaren zijn binnengekomen 
hebben vooral betrekking op de nachtelijke geluidsover
last. Het Windpark Houten moet zich gedurende de 
draaiproef aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit
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milieubeheer houden. Uit een akoestische berekening 
van 28 februari 2018 is gebleken dat met het aangepaste 
draaiprogramma (ook overdag) aan het Activiteitenbe
sluit kan worden voldaan. Op basis van het voorgaande 
ligt het niet in de lijn der verwachting dat er een toename 
zal zijn van de geluidsoverlast op de dag. Het belang van 
het uitvoeren van de draaiproef (terugdringen van 
nachteiijke geluidsoverlast) weegt in dit geval zwaarder. 
Tijdens de draaiproef wordt verder een geluidsonderzoek 
uitgevoerd, waarbij ’s nachts en uiteraard ook overdag 
diverse metingen worden verricht bij verschillende wind
snelheden. Zie verder ook reactie bij zienswijze 3.1.
Conclusie
De zienswijze leidt niet tot een wijziging van het 
conceptbesluit.

Zienswijze 4 (telefonisch)
Samenvatting zienswijze
1. In het onderzoek van de Universiteit Utrecht 

staat dat er 27 huishoudens direct worden 
blootgesteld aan het Windpark Houten. Dit 
zijn er meer.

2. Wij hebben niets meer vernomen over het 
effect van de uilenveren en de bromtoon- 
demper.

3. Door de draaiproef kunnen wij in de zomerpe
riode niet meer buiten zitten. Er wordt meer 
geluidsoverlast overdag verwacht.

4. Alle wijzigingen aan het Windpark Houten 
pakken negatief uit. Indiener van zienswijze is 
tevreden zoals het nu is.

5. Het gaat Eneco alleen om de productie en 
niet om de belangen van de omwonenden.

Reactie gemeente
In het onderzoek staat dat 27 van de responderende 
huishoudens direct worden blootgesteld aan het Wind
park Houten. Het totaal aantal huishoudens dat direct 
wordt blootgesteld aan het Windpark ligt inderdaad ho
ger.

De Universiteit Utrecht heeft in januari 2018 een bele
vingsonderzoek uitgevoerd. Hierin is ook het effect van 
de uilenveren en de bromtoondemper gemeten. De Uni
versiteit Utrecht maakt deze resultaten vooralsnog niet 
bekend, omdat dit mogelijk toekomstige onderzoeksre
sultaten kan beïnvloeden.
Na afloop van de draaiproef wordt binnen één maand 
een rapport van een akoestisch onderzoek aangeleverd. 
Hieruit zal ook het effect van de uilenveren en brom
toondemper blijken.

Zie reactie bij zienswijze 3.2.

Zie reactie bij zienswijze onder 2.1, 3.1 en 3.2.

In juli 2017 vroeg de gemeenteraad aan het college van 
burgemeester en wethouders om in overleg met Eneco 
een proef te doen met een alternatief draaiprogramma 
voor Windpark Houten. Het doel van de proef is om na te 
gaan of de beleving van de geluidshinder voor direct 
omwonenden verder kan verminderen. Dit als aanvulling 
op de eerder uitgevoerde oplossingen, zoals het aan
brengen van uilenveren en de bromtoondemper. Eneco 
stelde als voorwaarde dat er voor een proef steun moet 
zijn bij de direct omwonenden. Uit onderzoek van de
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6. Door de windmolens is er een slechte inter
netverbinding. Het probleem van de nachtelij
ke geluidsoverlast voor de “wijk” wordt wel 
opgelost, maar het probleem van de internet
verbinding voor specifieke huishoudens direct 
onder het Windpark niet.

7. Indiener van zienswijze wil de bevestiging dat 
het gedoogbesluit direct na bekendmaking in 
werking treedt.

Universiteit Utrecht blijkt dat een meerderheid van de 
omwonenden vóór zo’n proef is.

Het probleem met de internetverbinding staat los van het 
gedoogbesluit.

Er is telefonisch bevestigd dat het gedoogbesluit één 
dag na bekendmaking in werking treedt. Indiener van 
zienswijze is wel gewezen op het recht om een verzoek 
tot voorlopige voorziening aan te vragen.
Conclusie
De zienswijze leidt niet tot een wijziging van het 
conceptbesluit.

3. AMBTELIJKE WIJZIGINGEN

Procedure afhandeling meldingen overlast gewijzigd.

4. RESUMÉ

In totaal zijn er 4 zienswijzen ingediend. Eén van de zienswijzen richt zich op de zienswijzetermijn. 
Deze termijn is met één volledige week verlengd naar aanleiding van deze zienswijze. De andere 
drie indieners van zienswijzen zijn negatief over het concept gedoogbesluit voor het Windpark 
Houten. Echter blijkt uit het belevingsonderzoek van de Universiteit Utrecht dat een groot 
percentage (bijna 50% van de 290 responderende huishoudens) van de omwonenden vóór een 
draaiproef is (iets meer dan 20% is tegen en een kleine 30% weet het niet of heeft geen mening). De 
zienswijzen hebben verder geen nieuwe inzichten geboden die tot een andere besluitvorming 
zouden moeten leiden. Het college van burgemeester en wethouders van Houten besluit daarom om 
het voorgenomen gedoogbesluit voor het Windpark Houten te effectueren.
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