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ONDERWERP BEANTWOORDING

BIJLAGE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

betreffende windmolenpark Goyerbrug

Geachte heer Dercksen,

Toelichtinq:
Wederom is grote onrust ontstaan omtrent een op handen zijn windmolenpark in de provincie Utrecht:
dag dat ze
Goyerbrug. De molens zouden nog hoger moeten worden dan die al in Houten staan en die sinds de
vragen
navolgende
de
er staan grote overlast opleveren. De PW-fractie heeft daarover

1.

Klopt het dat de (nog niet concrete plannen) voozien van een tiphoogte van de molens van maar liefst
250 meter (meer dan twee keer zo hoog als de Domtoren)?

Antwoord:
H"t i" nog niet vastgesteld wat de hoogte van de windmolens zal ziin. Wij zijn ons er wel van bewust

met
dat op dewebsite van de initiatiefnemer staat dat de huidige plannen voozien in vier windturbines
komt
De
tiphoogte
meter.
166
circa
van
een maximale rotordiameter van 1 50 meter en een ashoogte
daarmee op 241 meter.

2.

Hoeveel mensen zullen vergelijkbare overlast ervaren als die andere inwoners in Houten'
gespecificeerd naar slagschaduw en geluidsoverlast (waarvan de bewoners ondanks ontelbare
zullen te
toezeggingen van Eneco en de gemeente nog steeds overlast ervaren)? Hoeveel bewoners
niet?
waarom
gemaakt?
Zo
nee,
mafeñ fri¡gen met woningwaardedaling en is dat inzichtelijk

Antwoord:

Op Oasis van de aanvraag van de omgevingsvergunning toetst de gemeente Houten of het windpark
voldoet aan de landelijke wet- en regelgeving. Daarin zijn voor windparken eisen opgenomen met
gaan
ja
betrekking tot geluid en slagschaduw. Het is nog niet bekend of en of welke overlast bewoners
ingediend.
heeft
eryaren, omdat de initiatiefnemer nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning
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ls het de initiatiefnemer van Goyerbrug bekend dat er jaren zijn dat het bestaande windpark in Houten
van Eneco zo weinig stroom genereert dat de opbrengst ervan nog niet voldoende is om de variabele
kosten te dekken, mede omdat Utrecht een windluwe provincie is? Kunt u hen daarover vooraf
proactief informeren?

Anlwoord:

Èet bestaande windpark in Houten is uitgebreid geëvalueerd en de informatie daarover is openbaar
Deze situatie is onvergelijkbaar met Goyerbrug. Voor het bestaande windpak geldt een afrruijkend
draairegime dat is vastgelegd in de zogenaamde "Maatwerkvoorschriften".
We zullen de antwoorden op deze Statenvragen naar initiatiefnemer toesturen.

4.

ln hoevene acht u draagvlak onder de bewoners van belang (dat is wat anders dan bestuurlijk
grote overlast
draagvlak), zowel onder de omwonenden van Houten als die in Wijk bij Duurstede die
van deze molens zullen ervaren?

Antwoord:

de
Oe gemeente Houten is in overleg met meerdere betangenoçanisaties (in het buitengebied) en

initiatiefnemer om te kijken hoe de participatie ingevuld kan worden. Overlast voor omwonenden zal
zoveel mogelijk worden vermeden door de locatiekeuze van de molens. De initiatiefnemer heeft
aangegeven de omwonenden financieel te compenseren, afhankelijk van de afstand tussen de
betreffende woningen en de windmolens. Wij vertrouwen erop dat op deze manier een situatie ontstaat
geven aan
op basis waarvan de gemeenteraad een integrale afweging kan maken en goedkeuring kan
het initiatief.

S.

ls het u bekend dat er grote weerstand is bij omwonenden van het voorgenomen windmolenpark?
lnteresseert u dat iets?

Antwoord:

Dat er bij een deel van de omwonende weerstand is, is bekend en dat betreuren we. Wij zijn vooral
ge1nteresseerd in de belangen achter deze weerstand. Als bewoners overlast ondervinden van geluid
ãf slagschaduw zal dit bij de aanleg zo veel mogelijk voorkomen moet worden en in de regel wordt er
dan compensatie geboden.

6.

Met grote regelmaat wijst de landelijke en provinciale overheid ons op integriteitvereisten bij raadsstatenleden en andere politieke functionarissen. Er zijn geluiden dat raadsleden in Houten belangen
hebben/hadden bijwindenergie. ln hoeverre zijn die geluiden u bekend? Bent u bereid, nu u integriteit
genomen of
tot topprioriteit heeft verklaard, te onderzoeken of raadsleden belangen hebben bij
mogelijk te nemen besluiten op het gebied van windenergie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Ons ii¡n geen geluiden bekend over integriteitsproblemen bij Houtense raadsleden. Overheden ziin
allereerst verantwoordelijk voor hun eigen integriteit. Om die reden zijn wij niet voornemens om
ondezoek te doen naar de integriteit van raadsleden in de gemeente Houten.

7.

Wieken van windmolens zijn niet recyclebaar en zullen volgens TNO straks een illegale berg afual
wieken die
opleveren van 131.000 ton. Dient de provincie of de gemeente toezicht te houden op deze
toezicht
wordt
dat
wijze
welke
en
op
is
opgedroogd
de
subsidiestroom
nadat
zullen worden afgevoerd
vormgegeven?
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Antwoord:

De gemeente is bevoegd gezag om de bouwvergunning afte geven en daarmee ook bevoegd gezag
om eisen te stellen aan de afualven¡verking bij sloop.

B.

Bent u bereid in de voonryaarden van de PRS/PRV op te nemen dat een waterdicht afualplan
onderdeel dient te zijn van de vergunningverstrekking? zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, de PRS/PRV is niet bedoeld om eisen te stellen aan afualvenverking. Wij zien onvoldoende
redenen om in deze bevoegdheid van gemeenten te treden. Aangezien afualverwerking pas over circa
15 jaar aan de orde is, is het ook maar de vraag of het zin heeft om nu al een gedetailleerd afvalplan
op te stellen. De kans is namelijk groot dat er over circa 15 jaar betere oplossingen zijn voor de
afualvenruerking van molenwieken dan nu het geval is. Wij baseren dat op het toenemend aantal
ondememers dat zich bezig houdt met de circulaire economie.

g.

ls het de gemeente bekend dat bewoners een vordering tot planschade kunnen indienen? Zo nee, wilt
u hen daar op wijzen? Heeft de gemeente daartoe al geld gereserveerd? Heeft u bij het vaststellen van
de pRS/pRV een indicatie gemaakt van de mogelijke planschade die deze windmolens zullen gaan
genereren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Het is ons en de gemeente bekend dat bewoners planschade kunnen claimen bij een gemeente als
gevolg van bestemmingsplanwijzigingen. Het is ons niet bekend of de gemeente hiervoor nu al budget
heeft gereserveerd. Wij hebben bij het vaststellen van de PRS/PRV geen indicatie gemaakt van de
mogelijke planschade, omdat de PRS/PRV alleen betrekking heeft op de beoordeling van de ruimtelijk
inpasbaarheid van windmolens op de in de PRS opgenomen locaties voor windenergie.
Consequenties voor overlast door geluid en slagschaduw en de gevolgen hiervoor voor eventuele
planschade dienen te worden ondezocht in de bestemmingsplanprocedure.

10. Vooziet de PRS/PRV

in een verplichting voor de windmolenexploitant tot het hebben van een

aansprakelijkheidsvezekering voor calamiteiten? Zo nee, bent u bereid die verplichting op te nemen?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De pRS/PRV stelt het kader vast voor de provinciale ruimtelijke beoordelingen van ontwikkelingen. Het
past de provincie niet om in het kader van ruimtelijke beoordeling eisen te stellen aan de
vezekeringsportefeuille van een initiatiehemer.

11. Windmolens veroonaken medische klachten. Hoeveel maatschappelijke medische lasten gaan de
windmolens Goyerbrug de maatschappij kosten?

Antwoord:
Om de maatschappelijke medische lasten als gevolg van windmolens te beperken tot een acceptabel
niveau, heeft het Rijk normen opgesteld voor geluidbelasting en slagschaduw. De gemeente zal deze
normen hanteren bij de wijziging van het bestemmingsplan en het afgeven van de benodigde
vergunningen.
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in de provincie het landschap
niet?
waarom
zo
nee,
verminken?
verschrikkelijk
zijn
zegt
te
zuinig
u
zo
waarop

12. Bent u het met de PW-fractie eens dat de gerealiseerde windmolens

Antwoord:

Nee, windmolens zorgen voor een verandering in het landschap en we zijn bekend met de esthetische
discussie over windmolens maar dat is geen aanleiding om te spreken over verminken. Landschap is
geen statisch gegeven en verandert continue door nieuwe ontwikkelingen. Bij de beoordeling van de
uit"inO"t¡t plannen zijn de in de PRS vastgelegde kernkwaliteiten van het landschap leidend.

"

13.

De website van www.windparkgoyerbrug.nl staat vol met halve en hele onwaarheden en is volstrekt

misleidend. Er is nauwelijks een zin te vinden die feitelijk juist is. Hoe beoordeelt u het dat iemand die
gebruik wil maken van provinciale plannen dergelijke onjuiste informatie verspreidt? Gaat u de
initiatiefnemer hier op aanspreken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

De vrijheid.van meningsuiting wordt ook door ons gerespecteerd. Daarom bemoeien wij ons niet met

de inhoud van websites gepubliceerd door partijen die actief zijn in de energietransitie. Overigens
herkennen wij ons niet in uw mening over de inhoud van de website van www.windparkgoyerlcrug'nl.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter,

,á.a.

Secretaris,

f"
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