
Geachte Statenleden/Raadsleden,

Hierbij ontvangt u onderstaande mail ‘Protesteren en procederen tegen Windpark Goyerbrug niet 
kansloos!’. Met daarover een uitvoerige onderbouwing en onze aanmerkingen ten aanzien van het 
onoorbare procesverloop in gemeente Houten. Het democratische gehalte is ver te zoeken en onze 
hoop is gevestigd op statenleden en raadsleden die bereid zijn daar snel wat aan te doen na de 
verkiezingen.

Procederen tegen Windpark Goyerbrug niet kansloos 
Een aantal politieke partijen bij de provincie, in Houten en in Wijk willen elkaar en omwonenden  
wijsmaken dat strijden tegen Windpark Goyerbrug tot aan de Raad van State zinloos zou zijn. 
Afwijzing van de vergunning door Houten en provincie zou overruled worden op grond van de 
Elektriciteitswet. Maar er zijn soms uitzonderingen als er sprake is van bijzondere omstandigheden, 
zoals in het onderhavige project. De kans voor omwonenden is weliswaar klein, maar niet helemaal 
onmogelijk. Er zijn veel meer gemeenten die hun wettelijke zorgplicht voor burgers wel serieus 
nemen en procederen tot aan de RvS! 

Provincie en Houten onderschatten risico’s 
Bij het aanwijzen van zoeklocaties in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) in 2012, kon 
destijds niemand de extreme groei voorzien van windmolens van 150 m naar 250 m. En ook niet dat 
de nog vigerende normen uit 2013 daardoor nu niet meer geschikt zijn. Maar de toename van hinder 
en gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor omwonenden en de scheepvaart wordt daarmee ons 
inziens aanzienlijk onderschat. En hadden omwonenden dit allemaal tijdig geweten, dan was er 
uiteraard veel meer bezwaar gemaakt tegen de PRS middels zienswijzen. 

Absolute noodzaak milieu effect rapportage (m.e.r) 
De beoogde types windmolens van 250 m hoog staan nog nergens in Nederland. Door dit  
wolkenkrabberformaat op een locatie dicht langs het AR-kanaal, en de impact van de cumulatie van 
windparken, zou dit meer risico’s voor omwonenden en de scheepvaart kunnen opleveren. Dat zou 
het opstellen van een m.e.r. niet alleen rechtvaardigen, maar ons inziens ook absoluut noodzakelijk 
maken, ook op grond van andere wet- en regelgeving.

NB Na recente aanpassing van de wet zou de m.e.r. plicht pas gelden bij windparken met meer dan 
20 windmolens.  Maar mede om eerder genoemde redenen is dit absoluut geen vrijbrief om bij de 4  
windmolens  van Windpark Goyerbrug alle risico’s en de cumulatieve impact daarvan niet zorgvuldig 
te analyseren en een risicobeheersplan op te stellen. En om geen onderzoek te doen naar 
alternatieve locaties (omdat de raadsmotie geen meerderheid haalde) terwijl dat juist een wezenlijk 
onderdeel is van een m.e.r.! 

Geen m.e.r. door belangenverstrengeling? 
Houten ziet geen noodaak voor een m.e.r. en beroept zich op het advies van Pondera Consult. Maar 
vergeet niet: ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’. Daarnaast is Pondera Consult ook op 
veel terreinen adviseur van veel fabrikanten en initiatiefnemers van windmolenparken. Misschien 
ook wel van Windpark Goyerbrug bv? Dat versterkt de schijn van belangenverstrengeling totdat het 
tegendeel bewezen is. 

Aanpak Houten en belangenverstrengeling initiatiefnemer 
Zoals eerder gemeld, de huidige aanpak is allesbehalve objectief en transparant. B&W heeft het 
aantonen van draagvlak en compensatieregelingen gedelegeerd aan de initiatiefnemer. Eneco is met 
deze onoorbare werkwijze 3 jaar geleden gestopt. Is dat nog niet bekend bij oud-werknemer Ruben 
Berendts?  



NB Misschien kunnen raadsleden een motie indienen om deze aanpak op de schop te nemen en 
tevens  B&W opdragen om alsnog een m.e.r. te verlangen van Windpark Goyerbrug bv? 

Provincie en gemeenten moeten beloftes nakomen
De kaarten waren natuurlijk allang geschud, maar het wordt hoog tijd om de spelregels in acht te 
nemen. Houden aan beloftes, ongeschreven of in een coalitieakkoord of gedaan in de media, is heel 
belangrijk in een democratie voor het vertrouwen van de burgers. Dat geldt niet alleen voor Houten 
en Wijk, maar ook voor de provincie: géén draagvlak, géén windmolens! 

Standpunt Wijks bestuur: géén windmolens! 
De Wijkse coalitie van VVD/GL/PCG heeft in 2018 de GL-windmolenplannen voor 4 jaar in de ijskast 
gezet. Daar staan alle coalitiepartners nog steeds achter volgens de laatste berichten van de VVD- 
fractievoorzitter, Sybren van der Velden. Dat betekent ook dat de bezwaren tegen Windpark 
Goyerbrug onverkort van kracht blijven! Dat zal herbevestigd worden in de raadsvergadering op 26 
maart.    

NB Maar wat moeten de burgers doen als provincie of gemeenten toch hun beloftes niet zouden 
nakomen? Afrekenen in het stemhokje en de Nationale Ombudsman inschakelen?

Wijks Energiecollectief is voor ‘Wijk, het domste jongetje van de regio’?
Vanwege hernieuwde aspiraties van de Eigen Wijkse Energie Coöperatie hierbij het advies om jullie 
te beperken tot de zeer gewaardeerde bijdrage uit zonne-energie. Maar laat die plannen voor 
windmolens in de ijskast. De drijfveer is toch hopelijk niet de pecunia, terwijl de overlast en risico’s 
voor medeburgers vergeten worden? En kieper die plannen voor Wijk Klimaatneutraal 2030 maar 
over boord. Daarmee wordt Wijk niet het braafste jongetje van de klas, maar het domste jongetje 
van de regio. Aansluiten bij Houten is prima, maar niet voor windmolenrampen. Wel voor een veel 
realistischer klimaatneutraal 2040 of later, om hierna genoemde redenen. 

Wijk beter af met klimaatneutraal 2040  
Maar de landelijke klimaatafspraken volgen is nog beter. De ontwikkeling en implementatie van 
adequate middelen voor energietransitie is een tijdrovend en complex proces, waar nog lang geen 
consensus over is. 
De gemeenteraad heeft in 2012 de ambitie ‘Wijk Klimaatneutraal 2030’ destijds met iets teveel 
optimisme vastgesteld. Maar wegens alle onvoorziene problemen van de energietransitie en de 
grote impact voor de gemeente, vinden velen 2040 realistischer. De voordelen zijn onder andere: 
- 10 jaar extra tijd voor het plannen en implementeren van bewezen effectieve maatregelen; 
- minder hectisch en veel minder belastend (ook financieel) voor het ambtelijk apparaat, bedrijven, 
woningcorporaties en inwoners.  

NB Een idee om daarvoor een goed gemotiveerde raadsmotie op 26 maart in stemming te brengen?

Ontmoedigingsbeleid provincie en gemeenten
Het is evident dat vooral de provincie met haar opgave voor 65,5 MW een groot probleem heeft als 
de realisatie van die 22,4 MW van Windpark Goyerbrug vertraagd of zelfs afgeblazen zou worden. 
Veel bezorgde burgers lijken te denken dat de policy van de provincie en gemeenten nu is: 
1) Burgers ontmoedigen om te protesteren c.q. te procederen; 
2) Pressie uitoefenen om gedane beloftes, ook die van gemeente Houten, niet na te komen; 
3) Wijkse bestuurlijke bezwaren tegen Windpark Goyerbrug in te laten trekken, tegen wisselgeld?

Misleidende info en toch optimisme



Voor nu is alvast het advies aan omwonenden: laat je vooral niet ontmoedigen en weerhouden door 
de provincie, raadsleden, wethouders of op informatiebijeenkomsten. Of door andere misleidende 
en tegenstrijdige info in sommige media. 
Zie voor objectievere info: https://www.ditiswijk.nl/  en https://geenwindparkgoyerbrug.nl/ 
En blijf optimistisch, Don Quichot had zijn strijd anno 2019 misschien ook wel gewonnen!

Windmolen WOB verzoeken ingediend - Omroep Houten
Omroep Houten wilde graag een bestuurlijk debat met de provincies en de gemeenten Wijk bij 
Duurstede, Houten, Bunnik en Nieuwegein, met als onderwerp: hoe gaat de afstemming van het 
plaatsen van windmolens op elkaars gemeentegrenzen? De partijen wilden daaraan graag 
meewerken, behalve de Houtense wethouder Hilde de Groot, waardoor het debat uiteindelijk helaas 
werd afgeblazen. Maar dan is er misschien toch iets te verbergen, dacht Omroep Houten. En dat was 
dé aanleiding voor het indienen van WOB verzoeken aan alle partijen om dan maar inzage te geven 
in alle relevante documenten (wordt dus vervolgd). 
Zie ook: https://www.omroephouten.nl/windmolen-wob-verzoeken-ingediend/

Consequenties nalatigheid zorgplicht overheid  
De grondwettelijke zorgplicht van gemeenten en provincie voor de gezondheid en veiligheid van de 
burgers zou moeten prevaleren boven klimaatdoelstellingen. Zonder een m.e.r. voor het onderhavige 
project kunnen bij een latere calamiteit de provincie en gemeenten wegens onzorgvuldig handelen 
en onrechtmatige daad aansprakelijk gesteld worden. En dat heeft veel consequenties, ook 
financieel! 

Namens actiegroep Wijk - GEEN Windpark Goyerbrug,  

met vriendelijke groet,

Dick van den Berg
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