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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Windmolens Goyerbrug

Geachte leden der Provinciale Staten

Toelichting:
De PVV geeft aan: iemand is op het onzalige idee gekomen om in Houten, bij ’t Goy, windmolens neer te gaan
zetten met een hoogte van maarliefst 250 meter hoog. Dat is dus meer dan twee keer zo hoog dan de Dom. In
een windluwe provincie als Utrecht.
De molens hebben een grote impact op de omgeving en inwoners, met onder andere gezondheids- en
veiligheidsrisico’s.
De Provincie heeft het gezag gedelegeerd, maar niet gemandateerd aan de gemeente.
De PVV-fractie heeft hierop de navolgende vragen.
1.

Blijft de provincie ondanks de delegatie van het gezag eindverantwoordelijk en juridisch aansprakelijk?
Zo nee, graag een juridisch onderbouwd antwoord.
Antwoord.
Nee. Artikel 9f lid 6 van de Elektriciteitswet gaf ons college de mogelijkheid af te zien van toepassing van
de bevoegdheid tot het nemen van besluiten voor de realisatie van het windpark. De gemeente wordt
daarmee - grotendeels - eindverantwoordelijk voor de besluitvorming en voor de handhaving van het
windpark. De gewone bevoegdheidsverdeling van de Wabo zal daarbij van toepassing zijn. Zo zijn
burgemeester en wethouders bevoegd om de omgevingsvergunning voor het bouwen en strijdig gebruik
te verlenen, en daarmee ook om tot handhaving over te gaan (artikel 2.4, eerste lid, Wabo). De provincie
blijft wel eindverantwoordelijk voor de besluiten die nodig zijn op grond van de Wet natuurbescherming
(Wnb). Indien de gemeente echter afwijzend beslist op het verzoek van initiatiefnemer voor de realisatie
van het windpark, dan is het bepaalde in artikel 9e relevant: de verplichting voor provinciale staten om
alsnog gebruik te maken van haar bevoegdheid.
Daarmee zal pas bij een afwijzend besluit van de gemeente de eindverantwoordelijkheid voor de
besluitvorming en handhaving terug naar de provincie verschuiven.
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2.

Dient er, mede gelet op de ligging langs het kanaal waarover gevaarlijk stoffen worden vervoerd, een
MER en/of een veiligheidsrapportage te worden opgemaakt?
Zo nee, graag een juridisch onderbouwd antwoord.
Zo nee, zou het niet wenselijk zijn dat dergelijke rapportages zouden worden opgemaakt om de risico’s
in kaart te brengen?
Antwoord.
Ja, er dient bij de aanvraag ingegaan te worden op onder andere aspecten van externe veiligheid,
waaronder de effecten op het kanaal. Bij de aanvraag is een onderzoek Externe Veiligheid gevoegd en
een aanmeldingsnotie m.e.r.-beoordeling waaruit blijkt dat het opstellen van een MER niet nodig is (zie
ook antwoord vraag 3). Hierin is ook het Amsterdam-Rijnkanaal meegenomen. Daarbij is zowel gekeken
naar de risico’s voor personenvervoer als naar het Amsterdam-Rijnkanaal als onderdeel van het
vaarwegennet voor gevaarlijke stoffen. De plaatsgebonden risico’s en het groepsrisico vormen geen
belemmering voor het project Windpark Goyerbrug.
Bijgevoegd is de rapportage externe veiligheid. Tevens is toegevoegd de complete aanmeldingsnotitie
m.e.r.-beoordeling. Paragraaf 4.5 gaat in op effecten externe veiligheid.

3.

Is het niet aanvragen van een MER bij een project, dat zijn gelijke niet kent in de provincie Utrecht en
waarvan dus ook veel risico’s bekend maar ook onbekend zijn, niet een voorbeeld van onzorgvuldig
bestuur?
Antwoord.
Nee. De Wet Milieubeheer geeft aan voor welke activiteiten een Milieu Effect Rapportage (MER) nodig
is. Er is door initiatiefnemer een m.e.r-beoordeling bij de gemeente ingediend. Op grond van de m.e.r.beoordelingsprocedure (art 7.2 WM) beoordeelt het bevoegd gezag of een MER nodig is. Uit deze
beoordeling is gebleken dat kan worden volstaan met deze m.e.r-beoordeling en dat het opstellen van
een MER niet nodig is. De grens waarbij sowieso een MER rapport moet worden opgesteld ligt bij 20
turbines of meer.
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