Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
(in te vullen door de griffie)
Datum: 5 november 2015
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Marco Petri/PCG
Onderwerp: Windmolens Houten
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Heeft het college inmiddels kennisgenomen van het ‘Evaluatierapport windpark
Houten’?
2. Het Houtens college betrekt de evaluatie en de leerpunten bij de realisatie van het
tweede windpark dat volgens de plannen bij de Goyerbrug (op de grens van Wijk bij
Duurstede) moet komen. Wat is de reactie van het Wijks college op dit plan? Bent u
hiervan op de hoogte? Gaat u hierover in gesprek?
3. De Wijkse bevolking heeft zich in 2012 in een draagvlakonderzoek uitgesproken
tegen windmolens. Een meerderheid van de raad heeft zich vervolgens ook duidelijk
uitgesproken tegen windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De zoeklocatie is
toen ook uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) geschrapt. Nu dreigt er
aan de andere kant van het kanaal, net over de gemeentegrens, toch een
windmolenpark (3 à 4 turbines) te komen met molens tot 120 meter hoog. Hoe gaat
het college hiermee om? Welke stappen worden er gezet?
Bij het lezen van het Groentje van 4 november jl. trok het artikel ‘Harde conclusies in
evaluatierapport windmolens Houten’ de aandacht van de PCG-fractie. De conclusies zijn
stevig en er zijn diverse leerpunten. Dit is natuurlijk een Houtens probleem en hier bemoeien
we ons verder ook niet mee. Is de kous hiermee afgedaan? Niet helemaal… In het artikel
komt namelijk ook het windpark ‘Goyerbrug’ aan de orde. ‘De plannen voor het tweede
windpark (Goyerbrug) binnen de Houtense gemeentegrenzen liggen al geruime tijd klaar. Het
wachten was op de uitkomsten van het evaluatierapport over het eerste windpark’. Ook valt
er te lezen dat ‘het college het standpunt inneemt dat zij het rapport aanneemt om een tweede
windpark te realiseren…’. Als dit laatste gebeurt komt er een windmolenpark evenwijdig aan
het Amsterdam-Rijnkanaal net over de grens van Wijk bij Duurstede. In het AD laat de
Houtense wethouder er geen gras over groeien en wil verder op het pad naar een tweede
windpark. Hoe moet dit nu verder? Een paar jaar geleden heeft de bevolking en de Wijkse
raad zich uitgesproken over windmolens en is de zoeklocatie aan de Wijkse kant geschrapt!
Hebben we straks, dankzij onze buren, alleen de ‘lasten’ en niet de ‘financiële lusten’ van
windmolens?
Marco Petri/PCG

