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MOTIE METINGEN WIIYDMOLENS HOUTEN

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 september 2014ter zake

het interpellatiedebat windmolørproblematiek

CONSTATERENDE:

OVERWEGENDE

Dat de door Eneco geplaatste windturbines in de gemeente Houten, die op ca. 500

meter afstand staan van woningen, ernstige overlast opleveren voor een deel van de

inwoners van Houten;

Dat de door Peutz gedane metingen in opdracht van de gemeente in een korte en

windluwe periode forse overschrijdingen aantoonden;

Dat de bewoners om begrijpelijke redenen deze gangvan zaken tvantrouwen.

Dat na overleg met de exploitant de bestuurlijke waarschuwing van de gemeente Houten
aan de exploiønt weer werd ingefokken, zonder dat kenbaar is gemaakt waarom;

Dat in verschillende landen wettelijk is bepaald dat de afstand van windturbines tot
woningen minimaal 1,5 kilometer dient te zijn ter voorkorning van overlast;

Dat het de taak van de overheid is zorg te dragen voor bescherming en verbetering van
het leeûnilieu;

Dat binnen de provincie Utrecht meer locatíes zijn aangewezen voor de plaatsing van
windturbines in de nabijheid van het stedelijk gebied;

Dat van de volksvertegenwoordiging mag worden verlangd overlast van de burgers

serieus te nemen en te voorkomen dat nog meer overlast ontstaat bij nieuwe
windmolenlocaties;

Dat de provincie Utrecht geëquipeerd is om geluidmetingen te verrichten danwel te

begeleiden.

DRAGEN IIET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN OP

Geluidmetingen te verrichten bij de windturbines in Houten conform de maatstaven

zoals die z[in vastgesteld in de Algemene Maatregel van Bestuur, het zgn
Activiteitenbesluit van oktober 20 I 1.

Onderzoek te doen in de gemeente Houten naar de aa¡d en omvang van de overlast en

de hinder, zoals bedoeld ín het
680300007/2009)

van het RIVM ( rapport

De geluidlast te meten van de woningen van de inwoners die het betrefr.

Daartoe in met de bewonersorganisatie Stichting Gigawiek

En gaan over
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