Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2015-58
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 5 november 2015
Steller vragen: Marco Petri/PCG
Onderwerp: Windmolens Houten
1. Heeft het college inmiddels kennisgenomen van het ‘Evaluatierapport windpark
Houten’?
Antwoord:
Ja, het college heeft kennis genomen van het evaluatierapport Windpark Houten. Naast
het rapport en de reactie in het regionale nieuws is de portefeuillehouder ook in een
eerder stadium bijgepraat door wethouder Van Liere van de gemeente 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?
Antwoord:
Zoals aangegeven in antwoord op vraag 1 heeft de portefeuillehouder gesproken met
zijn Houtense collega over windenergie. Daarbij is ook gesproken over het
evaluatierapport in relatie tot de plannen voor een mogelijk tweede windpark. Van
onze kant is gewezen op het draagvlakonderzoek onder de Wijkse bevolking en ook is
benadrukt welk standpunt de Wijkse gemeenteraad in het recente verleden heeft
ingenomen (zie vraag 3). Daarna is in Houten, naar aanleiding van het
evaluatierapport, het debat op gang gekomen. Deze discussie beschouwen we als een
Houtense aangelegenheid waarbij we slechts toeschouwer zijn. Wat de stand van zaken
betreft: op 10 november jl. is er in Houten een discussieavond geweest en naar
aanleiding daarvan is besloten dat eerst windpark 1 zo goed als mogelijk op de rit moet
staan voordat men aan windpark 2 (Goyerbrug) begint. Dit is afgelopen dinsdag tijdens
de raadsvergadering bevestigd. Tijdens deze vergadering werd het kritische
evaluatierapport besproken dat de Universiteit Utrecht heeft geschreven over
Windpark Houten. Het debat maakte duidelijk dat de Houtense politiek voorlopig niet
wil praten over een tweede windpark. Er is een pas op de plaats gemaakt. We blijven
vanzelfsprekend met de gemeente Houten in gesprek en zullen de ontwikkelingen aan
onze gemeentegrens aandachtig blijven volgen.
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?
Antwoord:
Gelet op de recente discussie in Houten is het door u geschetste scenario op korte
termijn niet aan de orde. Op dit moment heeft het dan ook geen zin om een ‘als-dan’
uitspraak te doen. We blijven met de gemeente Houten in gesprek en zullen, zoals
eerder aangegeven, de ontwikkelingen blijven volgen. Als er ‘nieuws’ is brengen we de
gemeenteraad vanzelfsprekend op de hoogte.
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