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Amendement 
WP Goyerbrug: maximum vermogen stellen op 24 MW 

 

  

           
 

   

Raadsvoorstelnummer: 2022-603507 d.d. 29 november 2022 

Onderwerp: Nota beantwoording zienswijzen en VVGB Windpark Goyerbrug. 

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 20 december 2022 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 
 
Beslispunt 1: 
Te wijzigen in: 

1. De ‘Nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp-omgevingsvergunning 
en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Windpark Goyerbrug’, gewijzigd vast te stellen, met 
de volgende wijziging: op pagina’s 7, 31, 73 en 92 en 106 wordt de tekst ’22,8 MW’ veranderd in 
‘24,0 MW’; 

 

Beslispunt 2: 
Te wijzigen in: 

2. Een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor de aangevraagde omgevings-
vergunning voor Windpark Goyerbrug, met als wijziging dat het maximale vermogen van het 
windpark gesteld wordt op 24,0 MW. 

 

Toelichting  
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Toelichting 
Voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug is een bandbreedte aan windturbines 
onderzocht, omdat de definitieve windturbinekeuze nog niet was gemaakt. In de aanvraag van 2022 was het 
indicatieve vermogen derhalve op 22,4 MW gezet, waarmee beoogd is ruimte te laten om bij de selectie van 
het turbinetype rekening te kunnen houden met de technologische ontwikkelingen. Voor Windpark 
Goyerbrug ligt nu een (ontwerp)beschikking voor waarin het toegestane vermogen is gemaximaliseerd op 
22,8 MW.  
 
Enkele in de aanvraag onderzochte turbinetypes hebben inmiddels een upgrade van het vermogen gekregen 
naar maximaal 6.0 MW, waardoor het mogelijke vermogen van het hele windpark 24,0 MW wordt. De 
verschijningsvorm van de nieuwe molen is exact gelijk aan die van zijn voorganger, behalve dat de generator 
van 6,0 MW (binnen in de turbine) iets groter is dan de generator van 5,6 MW. De molen heeft dezelfde 
wieken en draait met hetzelfde toerental (om precies te zijn: net ietsje langzamer); er zijn daarmee geen 
negatieve effecten op het gebied van geluid, slagschaduw of externe veiligheid. Er wordt dus niemand 
benadeeld door de upgrade. 
 
De raad heeft ter onderbouwing van het bovenstaande documentatie gekregen van de initiatiefnemer 
(onderzoek van LBP), en deze is door adviesbureau Pondera getoetst op volledigheid en juistheid: de 
conclusie van Pondera is dat de geleverde informatie inderdaad volledig en juist is. De normen in de 
(ontwerp)beschikking en de verklaring van geen bedenkingen blijven dan ook onverminderd van kracht. Ook 
een turbine met een vermogen van 6,0 MW kan aan deze normen voldoen. Zodoende is het mogelijk om 
zonder extra hinder voor de omgeving meer duurzame energie op te wekken, waarmee een extra bijdrage 
kan worden geleverd aan de energietransitie. Daarnaast worden hiermee de opties voor windmolens niet 
onnodig beperkt.  
 
Het maximumvermogen van het windpark wordt met dit amendement gewijzigd naar 24,0 MW in 1) het 
raadsvoorstel/de verklaring van geen bedenkingen, 2) de vast te stellen Nota Beantwoording Zienswijzen en 
(indirect) in 3) de Omgevingsvergunning. 


