
Omkooppraktijken windmolens Goyerbrug op grens Houten en Wijk? 
 
Gemeente Houten wilde met een draaiproef het rendement van Windpark Houten optimaliseren en 
het resultaat meewegen bij de plannen voor Windpark Goyerbrug. ‘Aantoonbaar draagvlak onder 
direct omwonenden is daarbij erg belangrijk voor ons’ (coalitieakkoord 2018-2022). De draaiproef is 
mislukt en op gigawiek.nl staat nu: ‘SLECHTSTE WINDMOLENS VAN NEDERLAND, met dank aan 
Eneco’. Er dreigt dus ook een ramp voor onze gemeente Wijk bij Duurstede, die mordicus tegen is! 
 
Manipulaties bij draagvlakonderzoek door initiatiefnemer?  
In keukentafelgesprekken biedt R. Berendts van Blue Bear Energy omwonende tegenstanders als 
‘compensatie’ voor alle overlast en dalende huizenprijzen gratis stroom en geldbedragen. Volgens 
betrouwbare bronnen op voorwaarde van een geheimhoudingsverklaring, zoals in West-Brabant in 
2015: ‘Eneco en de tegenstanders kwamen daarbij een geheimhoudingsplicht overeen over deze 
afspraak en het geldbedrag dat is betaald’, zie: 
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/tegenstanders-windmolens-erkennen-dat-ze-afgekocht-zijn  
 
Onderzoek omkooppraktijken  
Een eerlijk, transparant draagvlakonderzoek is van cruciaal belang voor het vertrouwen. Dus hoog 
tijd voor het stoppen van omkooppraktijken en een onafhankelijk onderzoek. Misschien kan een 
#OmkoopwindmolensTOO-beweging soelaas bieden, wie helpt mee de klok te luiden?  
 
Waken voor belangenverstrengeling  
40% van de Houtense GL-raadsleden is op hun site eerlijk over financiële belangen in Windpark 
Houten. Hoe is dat met de overige politici? Onthouden die zich van stemming over windparken? Tijd 
voor onderzoek en (extra) maatregelen om te voorkomen dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’?  
 
Problemen met omgevingsvergunning en misleidende informatie  
Hoe lang is het nog wachten, en waarom wordt er bijna niets gezegd over nadelen van windmolens?  
Googel op: ‘Veel gestelde vragen over Windpark Goyerbrug’, met het antwoord van de gemeente op 
vraag 17: ‘Er is geen wetenschappelijk bewijs dat je ziek wordt als je dicht bij een windmolen woont’.   
Terwijl in het wetenschappelijk onderbouwde artikel in Medisch Contact van 24.03.2018 te lezen is: 
’WINDMOLENS MAKEN WEL DEGELIJK ZIEK’!  
Conclusie: ondanks de wettelijke zorgplicht worden we door de overheid schromelijk misleid.   
Klimaatneutraal ja, maar dan graag middels mensvriendelijke alternatieven, en die zijn en komen er! 
 
NB Kijk ook even op ditiswijk.nl naar lezersbrieven over Windpark Goyerbrug met bezwaren van  
politici en actiegroepen Stichting Leefbaar Buitengebied Houten en Wijk-GEEN Windpark Goyerbrug. 
  
Met vriendelijke groet, 
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