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Onderwerp Statenbrief: Uitkomsten dialoog windpark Houten 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 

Op 8 februari heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de evaluatie van het windmolenpark in 
Houten. De uitkomsten van deze dialoog zijn voor u ter kennisneming.  
 
Voorgeschiedenis 
In 2015 is het evaluatierapport windpark Houten besproken in de raad van Houten. Aan de hand van dit rapport is 
vanuit de gemeenteraad een oproep gedaan aan het college om met omwonenden in gesprek te gaan om het 
vertrouwen te herstellen en de overlast te beperken. 
 
Essentie / samenvatting: 

Op basis van het evaluatie rapport windpark Houten is de gemeente met omwonenden in gesprek gegaan. Op 8 
februari 2017 heeft een concluderende bewonersavond plaatsgevonden. Daar bleek een impasse te ontstaan. 
Een deel van de omwonenden wil graag testen om te bezien of een ander draairegime (dag/nacht) een 
verbetering kan bieden; andere omwonenden willen niet afwijken van het huidige regime, ook niet als test. Het 
college van Houten wil de omwonenden de tijd en ruimte geven om tot elkaar te komen. De wethouder heeft 
hierover de raad geïnformeerd. Gezien de belangstelling van uw staten voor het windpark wordt deze informatie 
aan u toegezonden. 
Tijdens de raadsvergadering op 21 maart over deze informatie is afgesproken dat rond de zomer besloten zal 
worden tot wel of niet testen van een ander draairegime en onder welke voorwaarden. Een eventuele testperiode 
zal in het najaar plaatsvinden.  
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Inzicht in voortgang windpark Houten 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Niet van toepassing. Stuk is ter informatie.  



 

  

 

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 

 


