
Hallo allen,

Uit ad.nl, 20-02-2019 (zie link) blijkt dat uitgezonderd D66 de Houtense gemeenteraad de afspraken 
voor handhaving van maatwerkvoorschriften (windpark Houten staat vaker stil) blijft nakomen, dit 
gezien de mislukte draaiproef. En dat ondanks de misleidende oproep van Eneco in de pers om de 
afspraken in de wind te slaan. 

B&W is nu nog tegen, maar om de raad zover te krijgen dat maatwerkvoorschriften ook een 
voorwaarde wordt voor het zeer omstreden windpark Goyerbrug, moet nog hard de trom geroerd 
worden. Eneco en Blue Bear Energy zullen mede daarom verder lobbyen en media-aandacht zoeken. 
Jullie kunnen als actiegroep datzelfde doen en de politiek en het electoraat (kijk naar de 
verkiezingsprogramma’s) uitvoerig wijzen op de mislukte draaiproef, en alle risico’s en absolute 
noodzaak van een m.e.r. voor de Goyerbrug, mede om de navolgende redenen. 

Een 250 m hoog windpark Goyerbrug langs het ARK lijkt heel logisch, gezien vanuit het oogpunt van 
ruimtelijke ordening en landschapsarchitectuur. Echter, in de vigerende wet- en regelgeving (zie 
onderstaande link) ontbreken de hoogtes en de minimum afstand van 50 m van vaarwegen was al in 
2013 en ook nu nog de norm, terwijl windmolens toen ‘maar’ half zo hoog waren. In de 
vergunningsaanvraag wordt bij een rotordiameter van 150 m de afstand slechts 30 m, zwaar onder 
de norm, die sowieso nodig bijgesteld zou moeten worden!  

En zonder alle risico’s in een daarvoor bedoelde m.e.r. eerst in kaart gebracht te hebben, kan dat bij 
een eventuele calamiteit ook grote financiële consequenties hebben voor Houten en provincie! Deze 
omissie kan leiden tot aansprakelijkheidsstelling wegens onzorgvuldig handelen en nalatigheid en 
resulteren in schadeplichtigheid wegens ‘onrechtmatige daad’.

Want wel onderzoeksrapporten naar de gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor vogeltjes en 
vleermuizen, maar geen m.e.r. voor mensen is toch te gek voor woorden? Kijk nog eens naar 
onderstaande link met die 5,6 MW Vestas windmolens van bijna 250 m hoog. Een mooi staaltje van 
techniek, maar vergeet niet de extra risico’s van duizenden schepen en tankers die 250 m lager vlak 
langs varen met een brandbare /explosieve lading (…).  

Laten we alles doen om te voorkomen dat Houten en Wijk een proeftuin langs een kanaal wordt voor 
onbezonnen en onverantwoorde windmolenexperimenten van wolkenkrabberproporties, nog 
nergens vertoond in Nederland! 

NB Binnenkort komen de WOZ-aanslagen, vergeet niet bezwaar te maken. Jurisprudentie wijst uit 
dat aanslagen soms aanzienlijk verlaagd worden bij windmolenPLANNEN, want woningen kunnen 
soms wel 10 tot 50 % minder waard worden. Een aardige aanslag op het gemeentebudget, ook voor 
Wijk, met dank aan de buurgemeente Houten. En hoe zit het met de precedentwerking als Wijk de 
rekening voor misgelopen inkomsten nou eens presenteert aan Houten? 

Groet, Dick van den Berg
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