
Ruimtelijke Ontwikkeling 

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

Aan de raad van de gemeente Houten 

i.a.a. de commissieleden 

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 
2\december 2015 RO/15GR0436 

Onderwerp 

Acties College n.a.v. evaluatie windpark Houten 

Geachte leden van de raad, 

In de raadsvergadering van 24 november j l . heeft u kennis genomen van het 
evaluatierapport Windpark Houten van de Universiteit Utrecht. Daarnaast heeft de raad een 
aantal moties aangenomen. Op basis van het genomen besluit heeft het college actie 
ondernomen om: 

1. Te komen tot een dialoog tussen omwonenden, Eneco, de gemeente en andere 
betrokkenen. Deze dialoog heeft als doel om tot een gezamenlijke oplossing te 
komen voor de ervaren (geluids)overlast. Ook moet het overleg bijdragen aan het 
herstel van vertrouwen tussen de betrokken partijen; 

2. te komen tot verbeteringen op korte termijn die voortkomen uit het evaluatierapport. 

Hieronder lichten wij toe welke stappen tot nu toe voor deze acties zijn ondernomen. 
De uiteenzetting geeft dus een tussenstand weer. 

1. Dialoog tussen omwonenden, Eneco , gemeente en andere betrokkenen 
Met het inzetten van dit actiepunt geven wij uitvoering aan verschillende moties die zijn 
aangenomen in de raadsvergadering van 24 november. De inzet van de dialoog is om tot 
een gezamenlijke oplossing te komen voor de ervaren (geluids)overlast. Daarnaast moet 
het overleg bijdragen aan het herstel van vertrouwen tussen de betrokken partijen. Hoe het 
proces om tot die oplossing te komen eruitziet, wordt op dit moment onderzocht. In overleg 
met de belanghebbenden is gekozen voor een knip in het proces. Eerst voert een 
onafhankelijke deskundige, de heer Allewijn, verkennende gesprekken met de partijen. De 
eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd. Hij onderzoekt wat nodig is om het proces goed 
te doorlopen en wie de procesbegeleider voor het vervolg wordt. Wij verwachten dat de 
heer Allewijn in de tweede week van januari met zijn advies komt. Hierna start de dialoog 
onder leiding van de procesbegeleider. 

2. Verbeteringen op korte termijn 
Eén loket voor klachten over het Windpark Houten 
De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) is de toezichthoudende en handhavende 
instantie voor het Windpark Houten. Dat betekent dat de RUD de klachten ontvangt en 
behandelt. Om de communicatieli jn zuiverder te maken, neemt de gemeente vanaf nu geen 
klachten meer aan. Inwoners met klachten verwijzen we nu direct door naar de RUD. 
De medewerkers van het gemeentelijk telefonisch informatiecentrum hebben hierop recent 
instructies gekregen. 
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Ook heeft het bedrijf, dat belast is met de bereikbaarheid van de gemeente buiten 
kantooruren, opdracht gekregen om diezelfde werkwijze toe te passen. De gemeentelijke 
website is eveneens op dit punt aangepast. Mochten er toch nog klachten bij de gemeente 
binnenkomen, dan sturen wij die zo snel mogelijk ter behandeling door naar de RUD. 
Daarnaast houden wij als opdrachtgever van de RUD goed de vinger aan de pols over 
aantal, aard en afhandeling van de klachten. 

Klachtenprocedure RUD Utrecht 
De RUD heeft de inwoners die recent overlast hebben gemeld, een brief gestuurd waarin de 
RUD-klachtenprocedure opnieuw is uitgelegd. Ook meldt deze brief dat het nadrukkelijk niet 
de bedoeling is dat klachten rechtstreeks aan medewerkers van de RUD worden gemaild. 
Dit is de afgelopen periode een enkele keer gebeurd. Het kon dan voorkomen dat de 
medewerker aan wie de mail was gericht, niet aanwezig was of de mail later las. Als de 
klacht bij een algemeen mailadres terechtkomt, kan de RUD deze meteen in behandeling 
nemen. Klachten kunnen per mail naar milieuklachten@rudutrecht.nl (dit mailadres wordt 
alleen tijdens kantooruren uitgelezen). Telefonisch kunnen klachten 7 dagen in de week 24 
uur per dag worden gemeld via 0800-0225510. De RUD beschikt over een team dat zowel 
overdag als 's nachts klachten behandelt. 

De RUD heeft ook verduideli jking over de klachtenprocedure aangebracht op zijn website. 
De site bevat nu het stappenplan (op hoofdlijnen) voor afhandeling van klachten (zowel 
geluid als slagschaduw). Deze stappen sluiten aan bij het recent opgestelde 
toezichtprotocol dat hieronder wordt genoemd en als bijlage is toegevoegd. Bij de 
beschrijving van de stappen is aangegeven dat de RUD alleen kan handhaven als er sprake 
is van een overtreding, en op welke manier er dan gehandhaafd wordt (volgens de 
landelijke handhavingsstrategie). Op deze manier willen we de verwachtingen van mensen 
die overlast ervaren managen: overlast is niet hetzelfde als een overtreding en handhaven 
is niet hetzelfde als het stilzetten van de windturbines. 

RUD Toezichtprotocol Windpark Houten 
De RUD heeft in samenspraak met de gemeente en Eneco een toezichtprotocol opgesteld 
(zie bijlage). Hierin staat de werkwijze en de beste manier van toezicht houden op het 
windpark. Het protocol geeft duidelijkheid over wanneer, hoe en welke informatie Eneco aan 
de RUD moet leveren. Ook bevat het protocol de leveringstermijn voor deze informatie. Dit 
protocol sluit aan bij de landelijke handhavingsstrategie (landelijk protocol na constatering 
van een overtreding). 

Volqbaarheid kwaliteit Toezicht en Handhaving (inclusief klachtafhandeling) 
Borging van de protocollen vindt zoveel mogelijk plaats in het registratiesysteem van de 
RUD en checklists die onderdeel uitmaken van het windparkdossier. Hieruit stuurt de RUD 
rapportages naar de gemeente. In de komende periode wordt bezien of dit voldoende 
transparantie biedt, of dat er aanvullende afspraken nodig zi jn. 

Proactief toezicht 
De RUD heeft opdracht gekregen om steekproefsgewijs, ook op locatie, controles uit te 
voeren. De komende maanden worden op diverse momenten data opgevraagd en 
geanalyseerd. Deze controles vinden plaats naast de afhandeling van klachten. Kortom, ook 
als er geen klacht is, controleert de RUD met enige regelmaat of het Windpark op de juiste 
momenten draait of stilstaat. 

Wij vertrouwen erop u met deze brief voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd over de 
voortgang van de acties naar aanleiding van de evaluatie van het windpark. Het college zal 
de raad en inwoners de komende tijd zoveel mogelijk actief blijven informeren over de 
voortgang. Dat gebeurt ondermeer via de website www.houten.nl/windpark. 
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Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer R. Stinissen via telefoonnummer (030) -
63 92 611. 

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

6 ť e , ' d t ì , Loco 
H l 3 CO 
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