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Onderwerp: 

Uitkomsten dialoog windpark Houten 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 24 november 2015 heeft u het ‘Evaluatierapport Windpark Houten’ besproken. In diverse moties

1
 

riep de gemeenteraad het college op om in gesprek te gaan met omwonenden om het wederzijdse 
vertrouwen te herstellen en de overlast tot een acceptabel niveau te verminderen. Hierop heeft het 
college het initiatief genomen om onder begeleiding van een procesregisseur een dialoog te starten 
tussen Eneco, een afvaardiging van omwonenden uit de wijk De Polder en de gemeente Houten. Over 
de opzet en voortgang van deze dialoog hebben wij u geïnformeerd via verschillende collegebrieven 
en bijpraatavonden.  
 
Op 8 februari jl. heeft de laatste bewonersavond plaatsgevonden. Met deze brief informeren wij u over 
de uitkomsten van deze avond. 
 
1. Terugblik 
De dialoog windpark Houten is eind 2015 gestart met afzonderlijke gesprekken, die een 
onafhankelijke verkenner heeft gevoerd met alle betrokken partijen. Uit deze gesprekken bleken de 
bereidheid en het vertrouwen om in gezamenlijkheid oplossingen te zoeken. Daarop hebben Eneco, 
een afvaardiging van drie omwonenden en gemeente Houten op 20 februari 2016 een 
mediationovereenkomst getekend. Onder begeleiding van een gezamenlijk benoemde mediator zijn 
wij een intensief en vertrouwelijk mediationproces gestart. om te bouwen aan het wederzijdse 
vertrouwen en om de geluidsoverlast zoveel als mogelijk te verminderen.   
 
Samen met de mediator zijn alle belangen geformuleerd, is een eerste verkenning voor mogelijke 
oplossingen uitgevoerd en is een geluidsonderzoek in gang gezet. Hiervoor zijn de mediationpartijen 
in het voorjaar van 2016 een aantal keer bij elkaar gekomen. Het onderlinge vertrouwen was daarna 
zodanig hersteld dat de partijen zonder mediator verder aan een oplossing voor de geluidsoverlast 
konden werken. Daarom is in juni 2016 afscheid genomen van de mediator. Dit is bekrachtigd in een 
beëindigingsovereenkomst. 
 
In de daaropvolgende maanden zijn de samenwerkingspartners diverse keren bijeengekomen om 
benodigde stappen te bespreken, uit te voeren en aan elkaar terug te koppelen. Er zijn  
geluidsonderzoeken uitgevoerd, er is een belevingsonderzoek gestart, de kansen en belemmeringen 
voor mogelijke oplossingen zijn in beeld gebracht en de klachtenprocedure en het toezichtprotocol zijn 
verduidelijkt. De resultaten van deze verdere verdieping zijn op 26 oktober 2016 tijdens een bredere 
bijeenkomst voorgelegd aan de direct omwonenden van windpark Houten en op 27 oktober 2016 in 
een openbare bijeenkomst gedeeld met andere geïnteresseerden. 
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Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is de dialoog uitgebreid met een klankbordgroep. Dit had als 
insteek om het aantal gesprekspartners te vergroten. De oorsponkelijke samenwerkingspartners 
vormden een stuurgroep, die het verdere proces vormgaf en de klankbordgroepbijeenkomsten 
voorbereidde. De klankbordgroep en stuurgroep zijn samen verder gegaan met het uitwerken van de 
oplossingsrichtingen die op 26/27 oktober 2016 zijn gepresenteerd. 
 
Dit is op de bijpraatavond van 29 november 2016 met u gedeeld. Daarbij bent u ook geïnformeerd 
over het tussentijds opstappen van een van de drie afgevaardigde omwonenden. Hij heeft dat om 
persoonlijke redenen gedaan. 
 
2. Bewonersavond 8 februari 2017 
Op 8 februari jl. hebben de stuurgroep en klankbordgroep samen een bijeenkomst georganiseerd voor 
direct omwonenden van windpark Houten. Op deze avond lagen drie voorstellen voor: 
1. Plaatsen van zogenoemde uilenveren op de wieken van de windmolens; 
2. Oplossen van de bromtoon; en 
3. Testen van een aangepast draaiprogramma. 
 
Ad 1. De zogenoemde uilenveren leveren naar verwachting een aanzienlijke geluidsreductie van 1-2 
db op voor alle omwonenden.  
Ad 2. Het effect van het oplossen van de bromtoon spreekt voor zich.  
Ad 3. Van een aangepast draaiprogramma verwachtte de stuurgroep een flinke vermindering van de 
ervaren geluidsoverlast  van windpark Houten op de momenten dat de molens draaien, met name in 
de nachtelijke uren. De samenwerkingspartners streefden hiermee naar het maximaal haalbare voor 
de omwonenden van het windpark Houten en Eneco. 
 
Uit deze avond kunnen we concluderen dat de eerste twee voorstellen op brede steun kunnen 
rekenen. Op 8 februari is echter ook gebleken dat de omwonenden sterk verdeeld zijn over het testen 
van een aangepast draaiprogramma. Wat voor een deel van de omwonenden tot een verdere 
geluidsreductie zou kunnen leiden, zou voor een ander deel juist tot meer geluid in hun directe 
woonomgeving kunnen leiden. Ondanks toezeggingen van de kant van de wethouder om bij de test 
waarborgen in te bouwen op het gebied van transparantie, omkeerbaarheid en onafhankelijke 
toetsing, is er bij dit deel van de omwonenden geen bereidheid om een aangepast draaiprogramma te 
gaan testen. Daarmee is deze oplossingsrichting komen te vervallen.  
 
Wij zijn daarmee van mening dat met het plaatsen van de uilenveren en het oplossen van de 
bromtoon niet de maximale, maar in de huidige situatie wel de optimale oplossing is bereikt. Dit heeft 
wethouder Van Liere op 8 februari ook zo richting de omwonenden geconcludeerd.  
 
3. Vervolg 
Eneco heeft aangegeven de uilenveren aan de wieken van de windmolens te gaan bevestigen. 
Sterker nog, de opdracht daarvoor is al verleend. Zodra de juiste weersomstandigheden zich 
voordoen, worden deze geplaatst. Naar verwachting van Eneco is dat in de eerste helft van 2017. 
 
Ook werkt Eneco verder aan het identificeren en oplossen van de bromtoon. Het bedrijf heeft daartoe 
ondertussen opdracht gegeven aan een van zijn leveranciers. Het college heeft er vertrouwen in dat 
Eneco zo spoedig mogelijk met een oplossing komt. 
 
Het draaiprogramma blijft onveranderd, conform de huidige maatwerkvoorschriften.  
 
4. Conclusie 
Na een voor alle betrokkenen intensief proces concluderen wij nu het volgende: 
1. in de dialoog windpark Houten hebben de betrokkenen gezamenlijk, gewerkt aan oplossingen; 
2. met de uilenveren en het oplossen van de bromtoon wordt de geluidsoverlast verminderd; 
3. vanwege het ontbreken van breed draagvlak onder alle omwonenden wordt geen proef gedaan 

met een aangepast draaiprogramma. 
Hiermee is voor alle direct omwonenden het meest haalbare bereikt. Het uitvoeren van de 
oplossingen voor de geluidsproblematiek ligt nu bij Eneco. Daarmee wordt de geluidsoverlast voor 
omwonenden zoveel als mogelijk beperkt. 
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Wij begrijpen dat deze uitkomst voor een deel van de omwonenden teleurstellend is. Desalniettemin 
betekenen de twee toe te passen maatregelen voor alle omwonenden een sterke verbetering ten 
opzichte van de huidige situatie. Het college wil graag zijn waardering uitspreken voor de grote inzet 
en betrokkenheid van de drie afgevaardigde bewoners en Eneco, die hieraan meegewerkt hebben.  
 
Wij  beschouwen hiermee de dialoog, en in het verlengde daarvan de evaluatie windpark Houten als 
afgerond. Over de realisatie van de te nemen maatregelen zullen wij u en de omwonenden op de 
hoogte houden. Wij zullen dit onderwerp agenderen voor bespreking met de raad.  
 
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer T. van den Berg via telefoonnummer 
(030) - 63 92 611. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
H.S. den Bieman                    W.M. de Jong 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
Bijlage(n): Geen 
 


