Motie “Leren voor windenergie met draagvlak”
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 7 december 2015 ter bespreking van
de vragen van de VVD tijdens het vragenhalfuurtje (PS2015PS12)
Constaterende dat:
- het rapport Evaluatie Windpark Houten door de Universiteit van Utrecht een reeks behartenswaardige
lessen formuleert voor het realiseren van een windpark;
- datzelfde rapport concludeert dat het Windpark Houten voldoet aan de wettelijke normen, maar niet aan
de veel strengere door de gemeente opgestelde maatwerkvoorschriften;
- datzelfde rapport concludeert dat de gemeente met deze maatwerkvoorschriften zeer ver is gegaan om
de omwonenden te beschermen, maar dat dit door de omwonenden nauwelijks wordt (h)erkend en dat
handhaving door de gemeente lastig was en daardoor te wensen over heeft gelaten;
- de conclusies van deze evaluatie ten aanzien van de maatwerkvoorschriften afwijken van de
antwoorden op de art. 47 schriftelijke vragen van de VVD over handhaving nulhinder slagschaduw
RUD Utrecht (013-20150407), namelijk dat de windturbines in Houten niet in werking zijn conform de
maatwerkvoorschriften;
Overwegende:
- dat de provincie met het Rijk en andere provincies is overeengekomen dat zij uiterlijk in 2020 de
onherroepelijke ruimtelijke mogelijkheden biedt voor tenminste 65,5 MW windenergie;
- dat voldoende draagvlak bij de gemeenteraad voor de provincie een randvoorwaarde is voor het
realiseren van windenergie;
- dat de provincie het draagvlak voor windenergie wil vergroten door te bevorderen dat:
o bewoners in een vroeg stadium bij de planvorming worden betrokken;
o serieus wordt gekeken naar inpassing en naar het voorkomen van overlast afgestemd op de
beleving van omwonenden en niet alleen naar de minimale wettelijke kaders;
o inkomsten uit deze windprojecten terecht komen bij de mensen die hinder ondervinden van de
installaties;
o (coöperaties van) bewoners een sterkere rol krijgen bij de invulling van de huidige afspraken
over duurzame energie.
- dat het niet voldoen aan de door de gemeente gestelde maatwerkvoorschriften ondermijnend is voor het
draagvlak;
- dat gemeenten tot 5 MW bevoegd gezag voor het verlenen van een omgevingsvergunning zijn t.a.v.
besluitvorming rondom windenergie projecten en de provincies van 5 tot 100 MW;
Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
- de lessen uit het rapport Evaluatie Windpark Houten opgesteld door de Universiteit Utrecht, in lijn met
de eerder aangenomen Motie “Gemeenten helpen ons, dus wij helpen de gemeenten” van 3 november
2014, schriftelijk en middels een gezamenlijke kennisuitwisselingsbijeenkomst beschikbaar te stellen
aan andere gemeenten binnen de provincie;
- naar aanleiding van deze kennisuitwisselingsbijeenkomst samen met gemeenten en de Universiteit
Utrecht te verkennen of en op welke wijze het ontwikkelen van een Utrechtse handreiking bijdraagt aan
het met draagvlak realiseren van windenergie waarbij geput kan worden uit gedragscodes die al door
verschillende organisaties zijn opgesteld;
- samen met de gemeentes waar initiatieven lopen voor het realiseren van windturbines van meer dan 60
meter hoog (waarvoor Provincie bevoegd gezag is), zoals genoemd in de Statenbrief ‘Stand van zaken
windenergie 2015’ van 27 oktober 2015 (2015RGW105), te onderzoeken hoe de lessen van Evaluatie
Windpark Houten kunnen worden betrokken bij de voorbereiding en realisatie van deze initiatieven om
het draagvlak ervoor te vergroten.
En gaan over tot de orde van de dag.
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