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Collegebrief stand van zaken proef alternatief draaiprogramma Windpark Houten
Geachte leden van de raad,
In deze collegebrief informeren wij u over de stand van zaken rond de proef met een alternatief
draaiprogramma voor Windpark Houten.
Aanleiding
Op 6 juli 2017 heeft u via motie 'Vreemd aan de orde van de dag' 068-2017 het college gevraagd om
een proef te doen met een alternatief draaiprogramma voor Windpark Houten. Doel van de proef is
om na te gaan of de geluidshinder voor de omgeving verder kan worden teruggebracht. In diezelfde
motie heeft u ook gevraagd om nog deze raadsperiode te rapporteren over de uitkomsten van de
proef.
In deze brief informeren wij over de voortgang van de proef en de afwegingen die het college hiervoor
heeft gemaakt.
Het college heeft ter uitvoering van deze raadsopdracht gevraagd of Eneco bereid is om een proef
met een alternatief draaiprogramma te doen. Daarnaast heeft het college aan de Regionale
Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en aan onze huisadvocaat Van Benthem S Keulen gevraagd ons te
adviseren hoe deze proef juridisch mogelijk kan worden gemaakt.
Wat is het standpunt van Eneco over de proef?
Eneco staat positief staat tegenover het verzoek om een proef, omdat ze verwachten dat het
alternatieve draaiprogramma een positief effect heeft op het verminderen van de beleefde
geluidsoverlast. Eneco verbindt aan haar medewerking wel de voorwaarde dat zij de mening van de
direct omwonenden wil horen. Eneco wil pas daarna beslissen of zij de proef daadwerkelijk zal
uitvoeren.
Eneco stelt voor om het in januari op stapel staande belevingsonderzoek1 dat Eneco en gemeente
samen laten uitvoeren door de Universiteit van Utrecht te gebruiken. In dit belevingsonderzoek wordt
onder andere gemeten welke effecten de uilenveren en de bromtoondemper hebben op de beleving
van de geluidhinder in de nacht. Aan de vragenlijst voor de omwonenden wordt nu een vraag
toegevoegd of de direct omwonenden positief of negatief staan tegenover een proef met een
alternatief draaiprogramma.
De uitkomsten van het onderzoek zijn maatgevend voor Eneco om al dan niet over te gaan tot de
proef.
1 Het gaan om de 2e meting. Eerder zijn al een nulmeting en een eerste meting uitgevoerd om te meten of
acceptatie van het windpark door de omwonenden verandert.
Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

Hoe regelen we de proef in juridische zin?
Zoals bekend heeft het college van Houten bij de start van Windpark Houten met instemming van
Eneco strengere voorschriften voor geluid en slagschaduw opgelegd dan er op basis van de geldende
voorschriften (vastgelegd in het Activiteitenbesluit) voor windparken vereist was. Dit zijn de
zogenaamde Houtense maatwerkvoorschriften. Achtergrond van deze maatwerkvoorschriften is dat
de gemeente Houten haar inwoners op het gebied van geluid en slagschaduw beter wil beschermen
dan op grond van het landelijke geldende Activiteitenbesluit het geval zou zijn.
Om de proef met een alternatief draaiprogramma mogelijk te maken, zal moeten worden afgeweken
van de huidige maatwerkvoorschriften, omdat deze niet toestaan dat minder geluid ’s nachts uitgeruild
mag worden tegen meer geluid overdag.
Er zijn twee opties onderzocht om deze afwijking publiekrechtelijk vorm te geven:
a) door middel van het intrekken van de huidige maatwerkvoorschriften
b) door middel van een (tijdelijk) gedoogbesluit.
Om de verschillen tussen beide mogelijkheden goed te kunnen plaatsen is het goed om te weten dat
de Houtense maatwerkvoorschriften strikt juridisch niet zijn toegestaan. De juridische verklaring
hiervoor is dat in het Activiteitenbesluit afdoende is geregeld hoeveel geluids- en slagschaduwhinder
omwonenden mogen ondervinden van windmolens. Dit is vooral te zien als een bescherming van
windmolenexploitanten zodat zij niet door elke afzonderlijke gemeente afzonderlijke, niet-uitvoerbare
eisen opgelegd zouden krijgen. Bij Windpark Houten heeft Eneco, op grond van de wens van de
gemeente Houten om de omwonende extra bescherming te bieden tegen geluid en slagschaduw
echter ingestemd met de maatwerkvoorschriften. Hierdoor zijn de maatwerkvoorschriften door
niemand aangevochten en zijn zij een rechtmatig onderdeel geworden van de vergunning. De stellige
overtuiging is nu wel dat dit eenmalig was en dat in een nieuw geval de rechter dergelijke
maatwerkvoorschriften zal verbieden.
Bij de afweging tussen de beide opties gaat het dus om enerzijds de omkeerbaarheid van de proef en
anderzijds de juridische risico’s verbonden aan de procedure.
Over de juridische aspecten van de proef hebben we advies ingewonnen bij de RUD en bij onze
huisadvocaat Van Benthem Â Keulen. Samengevat adviseerde de RUD de proef mogelijk te maken
door het intrekken van de huidige maatwerkvoorschriften. Van Benthem Ã Keulen adviseerde ons een
tijdelijk gedoogbesluit te nemen. Een korte overweging bij beide juridische opties:
Gedoogbesluit

Intrekken maatwerkvoorschriften

Kern

Laat de maatwerkvoorschriften intact.
Gedurende de proef zal de handhaving
op de maatwerkvoorschrifen worden
opgeschort.
Na de proef kan desgewenst de oude
situatie volledig hersteld worden en kan
er weer gehandhaafd worden op de
maatwerkvoorschriften. Met een
gedoogbesluit is de proef juridisch
omkeerbaar.

Trekt de maatwerkvoorschriften in.
Daarna zal er gehandhaafd worden aan
de maatstaven van het
Activiteitenbesluit.
Na de proef kan de oude situatie
juridisch niet hersteld worden en kan er
alleen gehandhaafd worden op het
Activiteitenbesluit.

Standpunt
RUD

Er wordt niet voldaan aan de
voorwaarden om een gedoogbesluit te
nemen, waarbij ook zwaar meespeelt
dat de maatwerkvoorschriften nu in
strijd zijn met het Activiteitenbesluit.

Hiermee wordt een juridische situatie
gecreëerd die overeenkomt met het
Activiteitenbesluit en wordt dus de
huidige strijdigheid met de wet
weggenomen.

Standpunt Van
Benthem ä
Keulen

Op basis van het beoogde doel (een
omkeerbare proef) de meest
pragmatische oplossing die ook bij een
rechter stand kan houden

Deze optie is juridisch het meest zuiver,
maar is niet omkeerbaar.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.
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Gevolgen
omwonenden
tijdens de
proef

Gedurende de proef kunnen de
omwonenden geen handhaving aan de
maatwerkvoorschriften eisen, maar
uitsluitend aan het Activiteitenbesluit.

Gedurende de proef kunnen de
omwonenden geen handhaving aan de
maatwerkvoorschriften eisen, maar
uitsluitend aan het Activiteitenbesluit.

Juridische
risico’s

De kans dat het gedoogbesluit wordt
aangevochten lijkt klein omdat er een
reële kans is dat een rechter dan ook
de maatwerkvoorschriften kan intrekken
en de omwonenden eindigen met
minder bescherming dan ze nu hebben.
Ook is er een gerede kans dat een
rechter het gedoogbesluit in stand zal
houden door het tijdelijke karakter en
het beoogde doel om ervaring op te
doen met een alternatief
draaiprogramma.

De kans dat het intrekken van de
maatwerkvoorschriften wordt
aangevochten is reëel. Daarbij is ook
de kans reëel dat de rechter de
maatwerkvoorschriften blijvend buiten
werking stelt.

Op 18 december hebben wij met RUD en Van Benthem Å Keulen gesproken over hoe we de
verschillen in hun advisering zouden moeten interpreteren en wat de gevolgen zouden zijn als de
gemeente voor één van beide varianten zou gaan.
Voor het college was vooral belangrijk of een gedoogbesluit zou kunnen omdat deze als enige recht
doet aan de door uw raad gewenste omkeerbaarheid (en het intrekken van de maatwerkvoorschriften
niet).
De gezamenlijke conclusie van het overleg was dat zuiver naar de letter van de wet kijkend een
gedoogbesluit niet zou mogen. Gezien het beoogde doel is een gedoogbesluit wel een pragmatische
oplossing die ook bij een gerechtelijke procedure door tegenstanders van de proef zeker kans heeft
om stand te houden. Daarbij lijkt het risico klein.
Alles overwegende lijkt een gedoogbesluit de meest aangewezen weg om invulling te geven aan de
motie van de raad. Hiermee kan de proef worden uitgevoerd zonder dat de juridische positie van de
omwonenden blijvend verandert.
Consequenties voor klachten en beroep
Tijdens de proef verandert het volgende in de klachtenafhandeling:
In de huidige situatie moeten omwonenden een klacht indienen bij de RUD. De RUD toetst aan de
hand van de SCADA-data van het windpark of er sprake is van een overschrijding van de
maatwerkvoorschriften en bespreekt haar bevindingen met Eneco. Indien er sprake is van een
overschrijding, kan de RUD handhavend optreden richting Eneco.
Tijdens de proef zal de RUD niet toetsen aan de maatwerkvoorschriften maar aan het
Activiteitenbesluit. Omdat het Activiteitenbesluit uitgaat van een jaargemiddelde is het bij een proef
van 3 maanden onwaarschijnlijk dat er handhavend opgetreden zal worden.
Gaat het windpark zoveel draaien als het Activiteitenbesluit toestaat?
Tijdens de proef is het Activiteitenbesluit formeel het kader waaraan Eneco moet houden. Een
terechte angst zou zijn dat Eneco de ruimte die het Activiteitenbesluit biedt ook volledig zou
gebruiken. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de wens van de raad om omwonenden ’s nachts
minder geluidshinder te bieden. Het is ook niet de bedoeling dat de regels met betrekking tot
slagschaduw versoepeld zouden worden.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.
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Eneco heeft echter toegezegd om tijdens de proef de windmolens uitsluitend te laten draaien volgens
het alternatieve draaiprogramma (zie hieronder). Daarnaast zal Eneco na de proef het
draaiprogramma hanteren dat op het meeste draagvlak van de omwonenden en de raad kan rekenen.
Deze mondelinge toezegging zal nog worden omgezet in een schríftelijke overeenkomst.

Wat houdt het alternatieve draaiprogramma in?
In eerdere communicatie naar bewoners en raad hebben wij toegelicht wat het alternatieve
draaiprogramma inhoudt (zie bijvoorbeeld onze brief aan de raad van 14 maart 2017 en de
presentatie op de bewonersbijeenkomst van 8 februari 2017). Kortweg komt het alternatieve
programma erop neer dat de windmolens van windpark Houten volgens een nieuwe instelling gaan
draaien:
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) draaien de molens volgens een speciaal voor de nacht ontwikkeld
draaiprogramma. Dit speciale draaiprogramma zou minder geluidshinder dan het huidige
draaiprogramma moeten geven
» De regels voor slagschaduw blijven ongewijzigd.

Tijdpad
Eneco en gemeente willen in het komende belevingsonderzoek toetsen of er onder de omwonenden
draagvlak is voor een proef met een alternatief draaiprogramma. Indien dat draagvlak er niet is, gaat
de proef niet door en blijft de situatie zoals die nu is. Op dit moment is de verwachting dat eind
februari I begin maart 2018 het rapport van de Universiteit van Utrecht wordt opgeleverd en Eneco
een afweging kan maken of er voldoende draagvlak is voor de proef. Anticiperend op een positieve
uitkomst is Eneco al gestart de proef technisch voor te bereiden. De gemeente zal het gedoogbesluit
voorbereiden en nemen zodra de bewonersenquête voor het belevingsonderzoek is afgerond. Het
college wil voorkomen dat eventuele berichtgeving over het gedoogbesluit het belevingsonderzoek zal
beïnvloeden.
Uitgaande van een proef van 3 maanden zal de proef pas afgerond zijn als deze raadsperiode voorbij
is (juni/juli 2018). Aan die voorwaarde van de motie kunnen we dus niet voldoen. Als er tussentijds
bezwaar wordt aangetekend en/of voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de rechtbank tegen
het gedoogbesluit kan het overigens nog langer duren.
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Samenvatting en vervolgacties
Om invulling te geven aan de motie van uw raad - een omkeerbare proef met een alternatief
draaiprogramma - zal het college begin februari een gedoogbesluit nemen voor een proef van 3
maanden. Indien uit het belevingsonderzoek blijkt dat er naar de mening van Eneco voldoende
draagvlak is, zal de proef vermoedelijk begin maart starten.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

Pagina 4 van 5

In de laatste week van januari 2018 zal in samenspraak met de griffie over dit onderwerp een
raadsinformatiebijeenkomst worden georganiseerd.
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 burgei

H.S. den Bieman

W.M. de JoKn

Bijlage(n):

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden
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