BURGERINITIATIEF
Inpassing zonnevelden en windmolens in Houten

Houten (’t Goy), 26 februari 2021
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burgerinitiatief zonnevelden en windmolens In Houten

Overwegende dat
-

voor ondergetekenden, zijn plaatsvervanger (hierna ondergetekenden) en ondersteuners vaststaat dat
het voor de leefbaarheid van de wereld, Nederland en ’t Goy noodzakelijk is dat wij in Nederland en in
Houten forse stappen zetten in het terugbrengen van de CO2-uitstoot;
wij de inzet van de gemeente Houten en andere gemeenten van de U16 om daaraan bij te dragen, onderschrijven en noodzakelijk vinden;
wij graag als bewoners een bijdrage leveren door te participeren, initiatieven te nemen en initiatieven te
stimuleren;
wij tegelijk wel grote zorgen hebben over de effecten van mega-windmolens op het welzijn en de gezondheid van mensen;
vanwege de gezondheidsrisico’s van mega-windmolens de overheid het voorzorgsprincipe1 moet toepassen en zoekgebieden voor windmolens op ruime afstand van dorpskernen moet aanwijzen;
wij bij duurzame energie uit zonnepanelen vinden dat de mogelijkheden van zon op daken van bedrijven
nog niet voldoende worden benut in de gemeente Houten;
bedrijven in Houten moeten worden gestimuleerd om te (laten) investeren in zon op hun daken;
voor de energietransitie naast zon op daken van bedrijven, ook zon op landbouwgrond noodzakelijk is,
maar dat daarbij zoveel mogelijk moet worden bevorderd dat goede landbouwgrond beschikbaar blijft
voor de productie van voedsel;
zorgvuldige inpassing in het landschap van zonnevelden moet worden bevorderd zodat het unieke open
landschap van de het buitengebied van Houten zo beperkt mogelijk wordt aangetast;
er een onderwaardering van de waarde van het buitengebied lijkt te zijn in vergelijking tot andere waarden
zoals bijvoorbeeld de waarde van de Nieuwe Hollandsche waterlinie;
wij ervan overtuigd zijn dat in een zorgvuldige afweging van belangen, actieve inwoners en de gemeente
Houten samen in staat zullen zijn om een ambitieuze energietransitie te realiseren, waarbij tegelijk recht
wordt gedaan aan het belang van het welzijn en de gezondheid van mensen, zo spaarzaam mogelijk
vruchtbaar land wordt opgeofferd en het unieke karakter van het buitengebied zoveel mogelijk behouden
blijft,

Voorstel
….stellen wij, ondergetekenden en ondersteuners van dit burgerinitiatief, allen initiatiefgerechtigde inwoners
van de gemeenten Houten, het volgende Ontwerp-Raadsbesluit voor:
De gemeenteraad van Houten, gelezen het burgerinitiatief, ingevolge haar initiatiefrecht conform Gemeentewet artikel 147A, besluit:
1.

2.

Opdracht te geven aan het college van B&W van de gemeente Houten om in het kader van de RES
Kromme Rijnstreek:
geen zoekgebieden aan te wijzen waar windmolens op minder dan 10 x de masthoogte (1.660 meter
bij de referentiemolen van de RES) van dorpskernen kunnen worden geplaatst;
niet eerder zoekgebieden aan te wijzen waar windmolens op minder dan 10 x de masthoogte (1.660
meter bij de referentiemolen van de RES) van woonkernen kunnen worden geplaatst, dan nadat op
basis van wetenschappelijk veldonderzoek onomstotelijk is vastgesteld wat de afstand van de windmolen tot woonkernen moet zijn om te voorkomen dat inwoners gezondheidsrisico’s lopen. Het college betrekt bij dit onderzoek de praktijkervaringen met windparken waar mega-windmolens in Nederland in buitengebieden zijn geplaatst en de ervaringen en overwegingen van andere Europese
landen (zoals Duitsland en Denemarken) met betrekking tot de minimale afstand van windmolens tot
dorpskernen en woningen. Het college legt dergelijk onderzoek eerst voor aan de gemeenteraad en
kan pas zoekgebieden aanwijzen binnen 10x de masthoogte, als de gemeenteraad het college toestemming heeft gegeven;
conform de eerste set concept randvoorwaarden van de RES geen zoekgebieden voor windmolens
aan te wijzen tussen dorpskernen.
Opdracht te geven aan het college van B&W van de gemeente Houten om de gemeenten Bunnik, Wijk
bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug te vragen ook het onder punt 1 genoemde besluit te nemen. Indien

1

Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiekprincipe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel
ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de
voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. Het voorzorgsprincipe is vooral van toepassing in de gezondheidszorg en het milieu; het gaat daar
in beide gevallen over complexe systemen waar ingrepen resulteren in onvoorspelbare effecten.
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de andere gemeenten daartoe niet bereid zijn, verleent de gemeenteraad van Houten geen goedkeuring
aan het gezamenlijk RES-aanbod.
3. Opdracht te geven aan het college van B&W om in het RES-aanbod een eventueel tekort aan opgewekte
windenergie te compenseren met het equivalent aan opgewekte energie van zon op dak (zonnepanelen)
en zon op land (zonnevelden). Daarbij geeft het college een onderbouwing van de compensatiefactor.
4. Opdracht aan het college van B&W te geven om een duurzame energie boekhouding op te zetten waarin
de opgave (in Mwh) is opgenomen, berekende opbrengsten van gerealiseerde projecten en lopende
projecten zijn opgenomen zodat de gemeenteraad op elk moment inzicht heeft in de realisatie van de
opgave. Bij projecten gaat het om zon op dak van bedrijven, windparken en zonnevelden.
5. Opdracht te geven aan het college van B&W om een voorstel te doen waarin direct aan dorpskernen
gelegen gronden worden uitgesloten van het plaatsen van zonnevelden (extra rode gebieden).
6. Opdracht te geven aan het college van B&W om kaderstellende voorwaarden uit te werken voor het
plaatsen van zonnevelden en windmolens op het vlak van:
het bevorderen dat in Houten alle mogelijkheden van zon op bedrijfsdaken volledig worden benut
door als voorwaarde voor een initiatief op land te stellen dat in een co-initiatief een nader te bepalen
verhoudingspercentage zon op bedrijfsdak in Houten moet worden gerealiseerd;
de prioritering van zoekgebieden onderling als het gaat om de agrarische potentie van zoekgebieden;
de inpassing in het landschap en het beschermen van dorpskernen;
de participatie;
het voorkomen dat subsidies ‘weglekken’ naar buitenlandse investeerders;
de innovatie van andere vormen van duurzame energie (in aanvulling op wind en zon).
en na uitwerking deze voorwaarden voor te leggen aan de gemeenteraad.
7. Opdracht te geven aan het college van B&W om een paritair samengestelde adviescommissie van inwoners en deskundigen in te stellen die het college adviseert alvorens projecten worden gegund.
8. Opdracht te geven aan het college van B&W om alleen vergunningen af te geven als uit de energieboekhouding (zie voorstel 4) blijkt dat er ruimte is tussen de met de gemeenteraad afgesproken opgave en
gerealiseerde projecten.
9. Opdracht te geven aan het college van B&W om als voorwaarde voor windmolens op te nemen dat een
initiatiefnemer maatwerkafspraken over de gezondheidseffecten maakt, met inwoners die in z.g. ‘alleenstaande’ woningen binnen een straal van 10 x masthoogte van windmolens wonen;
10. Opdracht te geven aan het college van B&W om onderzoek te doen naar de effecten van initiatieven
(zonnevelden en windmolens) op de waarde van onroerende zaken en in het aanbod van de U16 te doen
opnemen dat een dergelijk onderzoek landelijk moet worden uitgevoerd. Als een landelijk initiatief wordt
genomen, kan het initiatief in Houten achterwege blijven.
11. Opdracht te geven aan het college van B&W om als voorwaarde voor vergunning van projecten op te
nemen dat een initiatiefnemer met deskundigenrapporten moet aantonen wat het effect van de investering op onroerende zaken is en welke stappen de initiatiefnemer neemt om een eventuele waardedaling te compenseren.

Mogelijkheid van een addendum op dit burgerinitiatief
Ten tijde van het indienen van dit burgerinitiatief verwerken de vier gemeenten de inspraak op het werkdocument (25, 27 januari en 18 en 22 februari van 2021). Dit kan ertoe leiden dat voorwaarden nog wijzigen of
worden aangevuld. Ondergetekenden en ondersteuners kiezen er toch voor om dit burgerinitiatief daaraan
voorafgaand in te dienen. Daar zijn meerdere reden voor:
Door nu het burgerinitiatief te nemen, kunnen raadsfracties in een zo vroeg mogelijk stadium kennisnemen van hetgeen er leeft bij inwoners;
De termijnen voor het aanleveren van stukken aan gemeenteraad en college zijn krap. Ondergetekenden en ondersteuners willen voorkomen dat het burgerinitiatief te laat wordt ingediend.
Bij de ambtelijke voorbereiding van het raadsvoorstel dat het college opstelt over dit onderwerp, kan
het burgerinitiatief mogelijk als inspiratie dienen.
Ondergetekenden en ondersteuners houden daarom de mogelijkheid open, dat het definitieve raadsvoorstel
van het college, voor hen aanleiding is om een addendum op te stellen bij dit burgerinitiatief. In dat geval zal
ook dit addendum conform de spelregels van het burgerinitiatief worden ingediend.

Ontvankelijkheid
De ondersteuners menen dat alle 11 voorstellen voldoen aan de eisen die de verordening stelt aan het indienen van een burgerinitiatief. Mocht de gemeenteraad van oordeel zijn dat 1 of meerdere voorstellen niet
voldoen aan de verordening, dan verzoeken ondergetekenden en de ondersteuners de overige voorstellen
van burgerinitiatief in behandeling te nemen als ware de niet ontvankelijke voorstellen niet in dit burgerinitiatief
opgenomen.
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Toelichting op het burgerinitiatief
In deze toelichting geven ondergetekende, zijn plaatsvervanger (hierna ondergetekenden) en initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen een toelichting op het voorstel. In paragraaf 1 hebben ondergetekenden
en ondersteuners van dit burgerinitiatief een inhoudsopgave opgenomen van de toelichting.
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2.

Historie

De gemeenteraad van Houten heeft op 19 mei 2020 ingestemd met
het regionale concept-bod van 1,8 Terawattuur (TWh) duurzame energie-opwek in 2030, de daarbij behorende randvoorwaarden richting het Rijk en disclaimer;
het uitgangspunt ‘iedereen doet mee en levert een bijdrage’ als nadere invulling van de gezamenlijkheid
waarmee in de U16-regio wordt gewerkt aan de energietransitie;
de verzending van de Ontwerp-RES met het concept-bod naar het Nationaal Programma RES/Rijk.
Het college van B&W heeft als argument om in te stemmen benoemd dat er uit denkrichtingen naar voren is
gekomen dat er in potentie ruimte voor zonnevelden en windenergie in de regio is. In het ontwerp-RES en
concept-bod zijn een groot aantal denkrichtingen voor zowel wind als voor zonnevelden in beeld gebracht.
Daaruit blijkt, aldus het college, dat er zowel voor zonnevelden als voor windenergie in potentie ruimte is in
onze regio. Het college gaf daarbij aan dat dit moet worden gezien als de technische/theoretische potentie.
Het zijn beleidsarme projecties van de mogelijkheden voor het realiseren van windturbines en zonnevelden:
ze bevatten geen kwalitatieve keuzes of afwegingen.
Het college van B&W heeft aangegeven dat ze met deze potentie als basis gaat kijken naar zoekgebieden.
Het college gaf aan dat daarbij meer ingezoomd zal worden op te maken (beleids)keuzes ten opzichte van
andere belangen (bijvoorbeeld cultuurhistorie of landbouw). Dit gesprek zal zowel regionaal als lokaal ook
met stakeholders gevoerd worden.
De gemeenteraad van Houten heeft op 19 mei 2020 ook kennisgenomen van de evaluatie van het uitnodigingskader zonnevelden en heeft besloten voor het nieuwe beleidskader voor zonnevelden het principe van
‘schaarse vergunningen’ met een puntensysteem voor de beoordeling van initiatieven te hanteren.
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3.

Meepraten met de RES Kromme Rijnstreek

De ondergetekenden van dit burgerinitiatief en andere leden van toen nog klankbordgroep ‘Mooi ’t Goy’ hebben in oktober 2020 (via MS Teams) een presentatie van de gemeente Houten gekregen. In deze presentatie
is een eerste versie van de voorwaarden die het college in het puntensysteem wil hanteren getoond en kreeg
Mooi ’t Goy een eerste inzicht in de zoekgebieden voor zonnevelden. Zoekgebieden voor windmolens zijn
toen niet getoond. De wethouder was bij deze presentatie aanwezig.
De leden van de klankbordgroep hebben direct bij deze eerste presentatie aangegeven dat het voor hen
onbegrijpelijk was dat er groene zoekgebieden voor zonnevelden zijn, die direct aan de bebouwing van de
woonkern ’t Goy grenzen (bijvoorbeeld tegenover de Kerk). Ook constateerden de leden van de klankbordgroep dat het puntensysteem eigenlijk een uitnodigingenkader 2.0 is en dat het nieuwe beleid onvoldoende
bescherming biedt aan het unieke landschap van het buitengebied.
Voor de leden van de klankbordgroep aanleiding om actief deel te nemen aan de mogelijkheden van inspraak
die het project RES zou bieden en inwoners van het ’t Goy via de DorpsApp ’t Goy (CHAT) te attenderen (5
december 2020) op de peiling die in het project RES Kromme Rijnstreek onder de noemer ‘energie-krommerijn-praatmee’ is uitgevoerd.
De ondergetekenden van de burgerinitiatief, leden van Mooi ’t Goy en veel van overige ondersteuners van
dit burgerinitiatief hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via ‘energie Kromme Rijn – praat mee’
deel te nemen aan een peiling onder inwoners en hebben deelgenomen aan digitale inwoners- en stakeholdersavonden. De ondergetekenden en ondersteuners stellen vast dat in de peiling en alle avonden door veel
deelnemers stevig is gepleit om:
1. een veel grotere afstand van windmolens tot bebouwing aan te houden, dan 400 meter. Daarbij is aangegeven dat een afstand van 10 x de mast- of turbinehoogte (sommigen noemden in plaats daarvan ook
de tiphoogte) een minimale afstand zou behoren te zijn.
2. De mogelijkheden van zon op bedrijfsdaken veel beter te benutten.
3. zonnevelden beter en onzichtbaar in het landschap in te passen en dat met duidelijke voorwaarden in te
kaderen.
4. de participatie en lokale eigendom veel beter te verankeren in de voorwaarden.
3.1. Inspraak
Er is door leden van het bestuur van de Stichting Mooi ’t Goy en inwoners van ’t Goy actief gebruik gemaakt
van de mogelijkheden om mee te praten in het kader van de RES Kromme Rijnstreek. Gedurende het gehele
traject hebben wij het gevoel gehad dat het inspraaktraject vooral is gebruikt om de concept voorwaarden en
zoekgebieden te promoten en dat kritische opmerkingen bij de voorwaarden, door ambtenaren en wethouders, als weerstand zijn ervaren.
In de tweede helft van het traject ontstond, in onze beleving, iets meer ruimte voor interactie en wij hopen dat
dit alsnog tot aanpassing van de voorwaarden in het definitieve document leidt. Wij zijn daar echter zeker nog
niet gerust op en hebben mede daarom dit burgerinitiatief genomen. Met het overnemen van de voorstellen
van dit burgerinitiatief, ontstaat een groter draagvlak voor de plannen in het buitengebied. De voorstellen van
dit burgerinitiatief houden immers zowel rekening met het belang van het welzijn en de gezondheid van mensen, als ook met de zorgvuldige inpassing van duurzame energie in het buitengebied.
3.2. Stakeholders avonden 25 en 27 januari 2021
De leden van Mooi ’t Goy hebben aan alle inspraakavonden als inwoner of stakeholder meegedaan. Op 25
en 27 januari 2021 is teruggekoppeld wat er met de inspraak is gedaan. Stichting Mooi ’t Goy heeft een
verschillen-analyse gemaakt in de voorwaarden vóór en na de peiling een stakeholdersavonden. De verschillenanalyse maakt duidelijk dat:
o de suggesties en feedback nog niet voldoende tot aanpassing van de voorwaarden voor zonnevelden
hebben geleid;
o er vrijwel niets is gedaan met de feedback op de randvoorwaarden voor mega windmolens.
Vooral dat laatste ervaren ondergetekenden en ondersteuners als teleurstellend, zeker ook omdat gerespecteerde wetenschappers en medici aangeven dat er negatieve gezondheidseffecten van mega-windmolens
zijn. Een overheid die het voorzorgsprincipe toepast kan niet anders dan deze geluiden serieus nemen.
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4.

Het aanbod van de Kromme Rijnstreek

Mooi ’t Goy heeft een ambtelijke toelichting gevraagd op de opgave van de Kromme Rijnstreek.
In deze paragraaf is deze toelichting overgenomen. Voordat de ambtelijke toelichting wordt weergegeven, is
eerst een overzicht van veel gebruikte begrippen opgenomen.
4.1. Gebruik van rekeneenheden en termen
Watt is de eenheid van vermogen
1.000 milliwatt is gelijk aan 1 watt (W)
1.000 watt is gelijk aan 1 kilowatt (kW)
1.000 kilowatt is gelijk aan 1 megawatt (MW)
1.000 megawatt is gelijk aan 1 gigawatt (GW)
1.000 gigawatt is gelijk aan 1 terawatt (TW)
Wattuur is de eenheid van energieverbruik
1.000 milliwattuur = 1 wattuur (Wh)
1.000 wattuur = 1 kilowattuur (kWh)
1.000 kilowattuur = 1 megawattuur (MWh)
1.000 megawattuur = 1 gigawattuur (GWh)
1.000 gigawattuur = 1 terawattuur (TWh)
In het aanbod van de Kromme Rijnstreek is uitgegaan van een globale berekening, waarbij er in 2050 geen
CO2 uitstoot meer is. Om dit te realiseren is uitgegaan van een evenredige verdeling van wind en zon. Dit is
gebaseerd op de getallen is de Energieanalyse U16 van Quintel. Er is uitgegaan van de elektriciteitsvraag
die wordt gevraagd op basis van het scenario efficiëntie + maximaal besparen. De energieanalyse U16 bevat
energiepaspoorten per gemeente. De totale opgave op basis van elektriciteitsverbruik tot 2040/2050 is circa
1(,03) TWh. Als de totale opgave 50-50 wordt verdeeld over de periode tot 2030 en de periode na 2030, dan
geldt voor beide periodes een opgave van circa 0,5 TWh. Na aftrek van huidige opwek, projecten en beleid
van de totale opgave aftrekt, resteert een totale opgave van 0,64 TWh tot 2040/2050. Als de huidige opwek,
projecten en beleid worden meegeteld in de eerste periode, resteert een opgave voor de periode na 2030
van circa 0,5 TWh en is de opgave voor de periode tot 2030 0,14 TWh.
Als deze opgave van 0,14 TWh in de verhouding 50-50 wordt gesplitst in zon en wind, dan zijn er nog
(0,14/2*70=) ca. 5 windmolens plus (0,14/2*1665=) ca. 116 ha zonnevelden nodig. Dit is exclusief de huidige
ambitie tot 2030 van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze gemeente heeft de huidige beleidsambitie niet
uitgesplitst naar zon en wind, maar een totaal aantal TWh. Het aantal zonnevelden en windmolens waarvoor
nog ruimte gezocht moet worden, is daarom hoger en dientengevolge is een bandbreedte aangehouden: 58 windmolens en 115-180 hectare zon.
In de RES U16 wordt voor de capaciteit van zonnevelden en windmolens het volgende aangehouden:
o 1 Twh (1.000.000 Mwh) opbrengst = 70 windmolens met een vermogen van 5,6 MW.
o Eén windmolen levert in de RES Kromme Rijnstreek berekening 14.285 Mwh opbrengst op
o 1 Twh (1.000.000 Mwh) opbrengst = 1665 ha zonnevelden
o Een ha zonneveld levert in de RES Kromme Rijnstreek berekening 600 Mwh opbrengst op.
Mega-windmolens
In de RES Kromme Rijnsteek wordt voor windmolens uitgegaan van een referentieturbine met een masthoogte van 166 meter en een rotordiameter van 150 meter. Dit betekent dat de tiphoogte op circa 241 meter
hoogte uitkomt. Dit is bijna 2x zo hoog als de tiphoogte van Windpark Houten (127,5 meter). In dit burgerinitiatief wordt de RES referentie windmolen een ‘mega-windmolen’ genoemd.
Giga-windmolens
Op de Maasvlakte is in 2019 een test windmolen in gebruik genomen met een turbinehoogte van 220 meter.
Deze molen kan jaarlijks 67 Gwh stroom produceren. Dat is 67.000 Mwh. Deze molen produceert dus 4,7
keer zoveel als de referentiemolen in het aanbod van de RES Kromme Rijnstreek. Dit betekent dat 2 van
deze molens bijna 20% meer stroom leveren dan de 8 molens die in het aanbod van de RES Kromme Rijnstreek zijn genoemd.
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Giga-windmolens zijn nog niet
uitontwikkeld. Het lijkt logisch
dat er in de toekomst nog betere
resultaten behaald. Dit onderstreept, naar het oordeel van ondergetekenden en ondersteuners, het standpunt om nu geen
gezondheidsrisico’s te nemen
met mega-windmolens in de nabijheid van woonkernen.
Er zijn immers alternatieven op
zee en in dunbevolkte polders
met een enorm potentieel aan
veel hogere opbrengsten.
Turbine giga-windmolen Maasvlakte

4.2. Compensatiefactor
Als er 1 windmolen wegvalt moet dit in de berekening van de RES Kromme Rijnstreek met 23-24 hectare
zonneveld worden gecompenseerd. Het lijkt dat de opbrengst van 1 ha zonneveld relatief laag is ingeschat.
Er zijn ook deskundigen die voor 1 ha zonneveld tussen de 800 en 1200 Mwh opbrengst hanteren. Als er
bijvoorbeeld rekening zou worden gehouden met 800 Mwh opbrengst, dan zijn er 17 tot 18 ha nodig en bij
1200 Mwh opbrengst, zijn 12 ha nodig. Het lijkt verstandig om na te gaan wat een realistische compensatiefactor is in de Kromme Rijnstreek. Daarbij kan worden gekeken naar de opbrengst berekeningen voor de
inmiddels geplaatste of in voorbereiding zijnde zonnevelden in het Kromme Rijngebied (bijna 140 ha).
4.3. Duurzame energie boekhouding
Bij het investeren in duurzame energie (wind en zon) gaat het per definitie om het omgaan met schaarste.
Uniek buitengebied versus de noodzaak om een energietransitie te realiseren. Om dit keuzeproces goed te
kunnen bewaken is het noodzakelijk dat eenduidig is vastgesteld wanneer in welke periode welke opgave
moet zijn gerealiseerd. Als de opgave is gerealiseerd, kan de vergunningverlening worden gestaakt. Genoeg
is immers genoeg.
Om dit goed te kunnen volgen is een goede energieboekhouding nodig waarin het college bijhoudt wat de
door de gemeenteraad vastgestelde opgave is, welke projecten met welke opbrengst zijn gerealiseerd en wat
er nog in de pijplijn zit. Daarbij is het belangrijk om niet alleen uit te gaan van het aantal molens of het aantal
hectaren, maar uit te gaan van de geprognotiseerde daadwerkelijke opbrengst van zon op bedrijfsdak, zon
op land en wind. Zoals in paragraaf 4.1 is toegelicht kan bijvoorbeeld een hectare zonneveld fors in opbrengst
variëren (van circa 600 tot 1200 Mwh).
4.4. Evenwicht in zon en wind kan geen lokaal beleidsdoel zijn
Ondergetekenden en ondersteuners begrijpen dat zonnevelden in de totale energietransitie van Nederland,
niet volledig kunnen worden vervangen door windmolens omdat zonnevelden in de nacht en in de winter
geen of een lagere opbrengst hebben. Wij stellen echter ook vast dat dit probleem niet op het niveau van een
regio kan worden opgelost en dat landelijke regie nodig is om dit evenwicht te bewaken. Als onze regio, door
de aard van ons gebied, niet in staat is om voldoende windenergie te leveren, zullen elders, op zee of in veel
legere polders, extra windmolens moeten verrijzen. Het voordeel is dat op zee nog veel grotere molens kunnen worden geplaatst. Lokale overheden kunnen op hun beperkte grondgebied door de aard van hun gebied
lang niet altijd dit evenwicht realiseren. Zeker als het gaat om een relatief dichtbevolkt buitengebied. De landelijke overheid kan dit wel en heeft bovendien het totaaloverzicht.
4.5. Zon op daken in plaats van zonneparken (advies Rijksadviseur)
‘Stop met het bouwen van zonneparken en zet in op zonnepanelen op daken’, daarvoor pleit de nieuwbenoemde Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, Wouter Veldhuis. Hij is in januari 2021 voor vier jaar
aangesteld en mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de regering. ‘Op slechts tien procent van de
bedrijfsdaken in Nederland liggen nu zonnepanelen’, zo vertelde hij in een uitzending van Nieuwsuur op 18
februari 2021. In diezelfde uitzending zei hij ook: ‘Het afgelopen jaar kwamen er zestig zonneparken bij, en
de komende jaren nog eens vierhonderd. Je hebt het dan over 28 vierkante kilometer extra zonnepark, de
grootte van een stad als Leiden. Dat moeten we niet willen’. Over de subsidies zei hij het volgende: ‘Miljarden
euro's subsidie gaan naar de zonneparken. Dat moet zo snel mogelijk naar de daken’.
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Ook hoogleraar energietransitie Jan Rotmans pleit daarvoor. Door de hoge subsidies is het volgens hem
begrijpelijk dat boeren voor een zonnepark kiezen. ‘Een boer verdient al gauw zo'n vijfduizend euro per jaar
aan één hectare grond met panelen2 Dat verdient een stuk beter dan een weiland met gras’. Hij vervolgt in
de uitzending met: ‘Bedrijfsdaken, woningdaken: ze zijn nog nauwelijks bedekt met panelen. En wat doen
we: we gooien ze massaal in de weilanden. Daarbij verdienen op dit moment vooral buitenlandse investeerders aan die zonneparken. Heel onwenselijk allemaal’. Volgens Rotmans is er in Nederland 2,5 miljard vierkante meter hard oppervlak. Hij noemt bedrijfsdaken, woningdaken en bijvoorbeeld ook de haven van Rotterdam. De hoogleraar betoogt dat met slechts de helft van die 2,5 miljard vierkante meter hard oppervlak
Nederland de klimaatdoelstelling kan halen.
De minister van BZK is bezig met een aanscherping van de uitwerking van de Omgevingswet. Dit zou in 2022
in werking moeten treden. Dit biedt gemeenten de mogelijkheid om ondernemers te verplichten hun daken
vol zonnepanelen te leggen. Een verplichting om panden ‘energieneutraal’ te maken behoort ook tot de mogelijkheden. Gemeenten krijgen hiermee een steviger instrument in handen om de energietransitie af te dwingen voor panden met ‘industriefuncties en overige gebruiksfuncties’. Onder dat laatste vallen bijvoorbeeld
parkeergarages en schuren. De minister wil daken niet onbenut laten, omdat de ruimte in Nederland toch al
schaars is.
Ondergetekenden en ondersteuners hebben kennisgenomen van deze ontwikkelingen en willen twee opmerkingen plaatsen:
1. In de communicatie vanuit het project RES Kromme Rijnstreek hebben ambtenaren en wethouders aangegeven dat zon op dak volstrekt onvoldoende zou zijn. Het advies van de Rijksadviseur en het pleidooi
van hoogleraar Rotmans nuanceren dit sterk.
2. Ondergetekenden en ondersteuners hebben vastgesteld dat er ook op de bedrijfsdaken in Houten nog
heel veel te winnen is.
Ondergetekenden en ondersteuners beseffen dat het lastig (en vandaag nog niet mogelijk) is om bedrijven
te verplichten zonnepanelen op hun daken te leggen. De constructie van het dak en eisen die de verzekeringsmaatschappijen stellen, vormen daarbij praktische belemmeringen. Wel zien wij mogelijkheden om hen
te stimuleren en te verleiden om hieraan mee te werken. Veel bedrijven willen maatschappelijk verantwoord
ondernemen en daarnaast kunnen subsidies een prikkel geven. Om die reden zijn ondergetekenden en ondersteuners van mening dat de gemeente Houten in de voorwaarden voor zonnevelden een koppeling moet
leggen in zonnevelden op daken. Een initiatiefnemer krijgt in het voorstel alleen vergunning, als dit in samenhang met een co-initiatief van zon op bedrijfsdaken in Houten wordt genomen. Daarbij moet nader worden
bepaald wat de verhouding is tussen de twee opbrengsten. Gezien de enorme potentie aan nog niet gebruikt
bedrijfsdak in Houten, kan die verhouding tamelijk substantieel zijn. Als met deze koppeling bijvoorbeeld 40%3
minder hectaren zonnevelden op landbouwgrond nodig zijn, zetten we in Houten een enorme stap.
4.6. Meer focus op alternatieven en innovatie
Het aanbod van de Kromme Rijnstreek beperkt zich tot zonnevelden en windmolens. In de inspraakavonden
is naar voren gekomen dat veel bewoners dit een eenzijdige oriëntatie vinden en dat er ook moet worden
gezocht naar vormen van duurzame energie die het landschap minder belasten en geen gezondheidsrisico’s
kennen. Het RES-aanbod van de Kromme Rijnstreek betreft een lange(re) periode en verwacht mag worden
dat in die periode door innovatie mogelijkheden ontstaan die nu nog niet bekend, of nu nog economisch
onhaalbaar zijn. Door in de strategie van de RES Kromme Rijnstreek het stimuleren van innovatie als parallelle pijler op te nemen en daar middelen voor te reserveren, krijgt innovatie een impuls.

5.

Gezondheidsrisico’s windmolens en afstand tot wonen

5.1. Deskundigen over de gezondheidsrisico’s van windmolens
Stichting Mooi ’t Goy, ondergetekenden en ondersteuners hebben zich uitgebreid verdiept in de gezondheidsrisico’s van windmolens. Er is veel over gepubliceerd, er is veel onderzoek gedaan en er loopt nog veel
onderzoek. Op 17 februari 2021 heeft Dr.ir. Jan A.P.M. de Laat, als klinisch-fysicus – audioloog verbonden
aan het LUMC een presentatie gegeven op een bewonersavond van Stichting Mooi ’t Goy. Op die avond
heeft het bestuur van de Stichting inwoners en belangstellende geïnformeerd over de RES. Daarnaast hebben ondergetekenden en ondersteuners kennisgenomen van een expertmeeting die de gemeenteraad van
2

Van dorpsgenoten horen ondergetekenden en ondersteuners dat boeren aanbiedingen krijgen die oplopen tot € 10.000
per hectare.
3
Ondergetekenden en ondersteuners hebben geen berekening gemaakt van het aantal hectaren niet gebruikt bedrijfsdak.
Die 40% is echt een voorbeeld, dan nader moet worden berekend.
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Amsterdam op 2 februari 2021 heeft gehouden. Bij het thema gezondheid kwamen achtereenvolgens de heer
van den Berg, de heer de Laat en de heer Veenstra aan het woord.
We hebben gemerkt dat de discussies over de gezondheidsrisico’s tot veel emotie en discussie leiden. Zo
heeft een initiatiefnemer van een windpark telefonisch met beide ondergetekenden contact gezocht en hen
zeer dringend gevraagd de gezondheidsrisico’s niet aan de orde te stellen omdat er naar zijn overtuiging
geen gezondheidsrisico’s zijn. De stelligheid waarmee hij en anderen dit inbrengen, ontkent echter de inbreng
van andere Nederlandse deskundigen en medici op dit vlak.
Voor ondergetekenden en ondersteuners staat vast dat er alle aanleiding is om de gezondheidsrisico’s van
mega-windmolens zeer serieus te nemen en voorzorgsmaatregelen te nemen. Naar het oordeel van ondergetekenden en ondersteuners heeft de overheid deze plicht vanwege het voorzorgsprincipe. De belangrijkste
voorzorgsmaatregel die kan worden genomen is het aanhouden van de in dit burgerinitiatief opgenomen
afstandsregel van 10 x de turbinehoogte. Pas als wetenschappelijk en in praktijkervaringen met mega-windmolens onomstotelijk komt vast te staan dat er geen gezondheidsrisico’s zijn, kan worden overwogen om een
kortere afstand tot woonkernen aan te houden.
5.2. De huidige beperkte praktijkervaringen met mega-windmolens
Mega-windmolens zijn nog geen usance in het landschap van Nederland, integendeel. Er zijn in Nederland
op land nog nauwelijks ervaringen met dit type windmolens. In een uitzending van 1Vandaag van 8 december
2020 werd gemeld dat windmolens vaak te dicht bij woonwijken worden neergezet. In de uitzending komen
onder andere de ervaringen met windpark Spui in de Hoeksche Waard aan de orde. In de uitzending komt
een audioloog aan het woord die zich baseert op internationaal wetenschappelijk onderzoek. Mega-windmolens zijn veel krachtiger dan eerdere types.
In een artikel in het AD van 3 oktober 2020 wordt gemeld dat er al meer dan duizend overlastklachten over
megawindmolens bij het park in de Hoeksche Waard zijn en dat daar lering uit moet worden getrokken. Leden
van provinciale staten stellen vragen: wat ging er mis bij het tot stand komen van vijf megawindmolens langs
het Spui in de Hoeksche Waard en wat kan daaruit worden geleerd. Zij stellen die vragen omdat zij willen
voorkomen dat nieuwe windturbines de komende jaren ook op andere plekken voor geluidsoverlast zorgen
en de leefbaarheid aantasten.
In ‘Bouwnieuws’ van 27 januari 2021 werd gemeld dat de bij een gloednieuw windpark in de provincie Groningen de daar geplaatste windturbines (200 meter tiphoogte), ‘een onverwachte hoeveelheid’ laagfrequent
geluid blijken te produceren. De drie gemeenten die betrokken zijn bij het park, Veendam, Oldambt en Midden-Groningen, hebben de bouwers ‘het nadrukkelijke verzoek’ gedaan actie te ondernemen. De wethouder van Veendam stelt dat laagfrequent geluid ‘een enorme impact kan hebben’ op de gezondheid van omwonenden.
De initiatiefnemer van de mega-windmolens bij de Goyerbrug bevestigde overigens dat er nog weinig ervaringen zijn. In een interview met ’t Groentje van 6 februari 2019 vertelde hij dat deze in Nederland nog nergens
te vinden zijn, maar wel in Denemarken en Duitsland staan. Hij vermeldt daarbij dat ze gecertificeerd en
uitgebreid getest zijn. In het artikel wordt niet beschreven welke voorwaarden deze landen stellen aan de
afstand tot woonkernen en de compensatie die omwonenden daarbij moet worden gegeven.
Deze alarmerende berichten waren voor veel insprekers en stakeholders in de ‘praat mee’-ronde van de RES
Kromme Rijnstreek, het doorslaggevende argument om niet uit te gaan van een afstand van 400 meter, maar
uit te gaan van tenminste 10x de turbine- of masthoogte tot woonkernen, zoals door verschillende wetenschappers wordt geadviseerd.
5.3. Voorwaarden m.b.t. afstand tot woonkernen ondanks inbreng ongewijzigd
Belangrijke opmerking vooraf
Ondergetekenden en ondersteuners merken vooraf op dat bij het bespreken van dit onderwerp goed onderscheid moet worden gemaakt tussen woningen en woonkernen. Ondergetekenden en ondersteuners zijn in
de voorstellen van dit burgerinitiatief voor de minimale afstand van windmolens (10 x de turbinehoogte) uitgegaan van de minimale afstand tot woonkernen.
Ondergetekenden en ondersteuners beseffen dat dit kan betekenen dat er wel ‘alleenstaande’ woningen
kunnen staan binnen deze afstand. Ook voor de bewoners van deze woningen is mogelijk sprake van risico’s
voor welzijn en gezondheid. Voor deze bewoners moeten maatwerk oplossingen worden getroffen die recht
doen aan hun belangen. Het gegeven dat zij binnen de grens van 10x de turbinehoogte gaan wonen, geeft
aan dat zij in hun belangen worden geschaad en betekent dat er maatregelen moeten worden genomen door
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de initiatiefnemer van het windpark en dat er compensatie moet plaatsvinden. In de huidige systematiek geldt
die compensatie voor een veel kleinere ring rondom de molen.
Stakeholdersavonden
Op de stakeholdersavonden van 25 en 27 januari 2021 hebben ambtenaren en wethouders teruggekoppeld
wat zij met de inbreng van inwoners en stakeholders hebben gedaan. Dit heeft geleid tot bijgestelde voorwaarden voor zonnevelden en windmolens die in een werkdocument zijn opgenomen. Daarbij valt op dat in
het werkdocument dat is opgesteld de wens van insprekers en stakeholders om een grotere afstand aan te
houden niet is gehonoreerd. Dit wordt als volgt gemotiveerd: ‘Bij het oprekken van de afstanden (tot woningen) naar meer dan 400 meter blijkt dat er in de Kromme Rijnstreek amper ruimte is om duurzame energie
op te wekken. Dit zou betekenen dat we geen/amper geschikte gebieden kunnen vinden om bij te dragen aan
de opgave. Dit is voor de samenwerkende gemeenten in deze fase van het proces geen optie’.
Ondergetekenden en ondersteuners maken hierbij twee opmerkingen:
1. Het is belangrijk om bij het bespreken van dit onderwerp voor ogen te hebben of het om ‘alleenstaande
woningen’ of om woonkernen gaat. Zie hiervoor: belangrijke opmerking vooraf.
2. De ambtelijke stelling dat er ‘amper ruimte is om duurzame energie op te wekken, is in de eerste plaats
niet correct en in de tweede plaats is sprake van een cirkelredenering. Het is niet waar omdat de minimale
afstand er alleen toe leidt dat mega-windmolens op veel plaatsen in de Kromme Rijnstreek niet kunnen
worden geplaatst. Zonnevelden zijn wel degelijk mogelijk en dus is er voldoende ruimte om duurzame
energie op te wekken. En het is daarnaast ook een cirkelredenering: er moeten mega-windmolens komen, als we de afstand tot woonkernen te groot maken kan het niet, dus kan de afstand tot woonkernen
niet te groot worden.
In het werkdocument is wel aandacht besteed aan de fundamentele kritiek van inwoners en stakeholders.
Het volgende is geformuleerd: ‘Er wordt een werkafspraak gemaakt waarbij we voor de zoektocht naar globale gebieden voor windmolens uit blijven gaan van de afstand van minimaal 400 meter tot woningen. Lokaal
gaan we dan per initiatief en project beoordelen hoe we rekening kunnen houden met de achterliggende
zorgen m.b.t. overlast en gezondheid. Zorgen die we serieus nemen. We houden ons daarbij uiteraard aan
de huidige wettelijke geluidsnormen en normen voor slagschaduw. Innovatie om te komen tot steeds stillere
windmolens heeft ook invloed op de te maken afwegingen. Voor zonnevelden is geen afstand opgenomen
tot woningen, maar is de randvoorwaarde toegevoegd dat hinder in de vorm van schitteringen, warmtereflectie en geluid vanuit een zonneveld voor de omgeving wordt voorkomen’.
Ondergetekenden en ondersteuners van dit burgerinitiatief vinden dat deze formulering onvoldoende waarborgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Er zijn teveel niet duidelijke en zachte criteria:
wat is rekening houden met, hoe wordt dat beoordeeld, wat zijn zorgen en wat niet, wat is overlast en wat is
gezondheid? De gebruikte formulering leid tot juridische strijd, procedures bij de Raad van State, frictie en
wrevel tussen inwoners en gemeenten, hoge maatschappelijke kosten en het vergroten van de afstand tussen overheid en burger. Daar wordt niemand beter van en dat zouden bestuurders en raadsleden van de
gemeente Houten en de overige drie gemeenten niet moeten willen.
Ondergetekenden en de ondersteuners van dit burgerinitiatief vinden dat het belang van de gezondheid van
inwoners op de allereerste plaats moet komen te staan en dat eerst feitelijk in de praktijk vast moet staan dat
windmolens zonder gezondheidsrisico’s op kortere afstand dan 10x de turbinehoogte kunnen worden geplaatst. Natuurlijk is het zo dat het leven vol risico’s is, maar als bekend is (dan wel als er ernstige vermoedens
zijn) dat er gezondheidsrisico’s zijn voor mensen, moet je voorzorgsmaatregelen nemen en mensen beschermen. Om die reden is in dit burgerinitiatief de norm van 10x de turbine- of masthoogte tot woonkernen opgenomen. Daarbij is bewust gekozen voor de term woonkernen en niet de term woning. Dit beteken dus wel dat
er binnen de minimale afstand ‘aleenstaande’ woningen zouden kunnen staan. Met deze bewoners zullen,
zoals hiervoor al toegelicht, maatwerk oplossingen moeten worden afgesproken.
Als deze norm ertoe leidt dat er minder of zelfs geen mega windmolens kunnen worden geplaatst in de
Kromme Rijnstreek zullen de vier gemeenten in het aanbod aan het Rijk meer zonnevelden moeten opnemen.
Dit is een logische consequentie voor een lokale overheid die voor de gezondheidsbelangen van zijn inwoners
gaat staan. Pas als er elders wetenschappelijk gevalideerde praktijkervaringen zijn met een type windmolen
dat geen gezondheidsrisico’s heeft, kan de norm naar beneden worden bijgesteld.
5.4. Zon in plaats van wind
Een afstandsnorm van 10x de turbinehoogte beperkt het aantal te plaatsen mega-windmolens. De opgave
die niet met mega-windmolens kan worden ingevuld, kan gecompenseerd door zonnevelden en door zon op
bedrijfsdaken.
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In het werkdocument houden de betrokken beleidsambtenaren namens de vier wethouders een pleidooi voor
windmolens vanwege de combinatie van zon en wind. Op zich lijken dat valide argumenten, maar daarbij
beperkt het werkdocument zich wel tot een zeer klein grondgebied (de Kromme Rijnstreek). Het is niet nodig
dat in ons zeer kleine gebied die combinatie optimaal is. Op zee en in de IJsselmeerpolders is volop ruime
voor windenergie. In de polders staan nu nog relatief kleine molens. Deze kun je vervangen door grotere.
Zonnevelden op land in de Kromme Rijnstreek en wind elders (zee en polders) combineren ook. In Nederland
gaat het daarbij om beperkte afstanden omdat we een klein land zijn.
De combinatie van wind en energie wordt ook aangeprezen vanuit het economisch perspectief. Een windmolen levert per geïnvesteerde euro meer op en de energiewinst is groter, omdat deze als het waait ook bij
weinig zon, zoals in de winter en ’s nachts, energie levert. Dat maakt de aansluiting op het stroomnet van
windmolens ook goedkoper, aldus de ambtenaren en de wethouders. Op zich niet onwaar, maar weegt dit
argument op tegen gezondheidsrisico’s van mega-windmolens? Gezondheid is niet in euro’s uit te drukken.
Als het gaat om gezondheid zijn, zo blijkt ook uit de aanpak van de pandemie, zijn financiële afwegingen
daaraan ondergeschikt. Daarbij past de opmerking dat de exploitatie van zonnevelden, dankzij subsidies,
zoveel euro’s oplevert, dat boeren ongekend hoge vergoedingen krijgen als zij zonnevelden op hun land
toestaan. Als dat type vergoedingen mogelijk zijn, dan zullen initiatiefnemers van zonnevelden en de netwerkbeheerder meer moeten en kunnen investeren om dit technisch mogelijk te maken. Dat dit terugkomt in
de prijs die consument en ondernemer betalen voor een Kwh stroom hangt ook af van de subsidiestromen,
maar mag, los daarvan, als het gaat om de gezondheid van mensen geen dealbreaker zijn.
Een derde argument dat is opgenomen in het werkdocument gaat over de landbouwproductie. ‘Zonnevelden
gaan’, aldus het werkdocument, ‘ten koste van landbouwproductie. Je kunt ze meestal inpassen in het landschap door beplanting eromheen. Je moet het nodige doen om de kwaliteit van het bodemleven goed te
houden, bijvoorbeeld door voldoende open plekken tussen de rijen te creëren. Zonnevelden maken, met
uitzondering van het elektriciteitshuisje, geen geluid. Windmolens zijn vaak van verre zichtbaar en maken
geluid en schaduw. Ze nemen weinig ruimte in op de grond, zodat het produceren van voedsel grotendeels
kan doorgaan’. Bij dit argument zijn twee kanttekeningen te maken:
Er kan meer zon op bedrijfsdaken. Zoals hiervoor toegelicht is in de stakeholders- en bewonersavonden
de suggestie om meer zon op daken te leggen, afgedaan met de opmerking dat dit volstrekt onvoldoende
zou zijn. In 4.5 hebben ondergetekenden en ondersteuners daar al opmerkingen over gemaakt.
Er zijn proeven waarbij boven fruitbomen zonnepanelen worden geplaatst. Een hagelscherm en duurzame energiewinning in 1 concept. Een innovatie die wellicht in het Kromme Rijngebied ook heel passend
zou kunnen zijn, zij het dat er wel extra aandacht moet worden gegeven aan de inpassing in het landschap omdat de zonnepanelen vrij hoog boven de bomen worden geplaatst.

6.

Voorwaarden voor zonnevelden

Op de stakeholders- en inwonersavonden hebben insprekers van Mooi ’t Goy en anderen de zorgen uitgesproken over de inpassing van zonnevelden in het landschap. Inwoners van ’t Goy ervaren dat, mede als
gevolg van de pandemie, het dorp is ontdekt als uniek gebied om je in te ontspannen. Een positieve ontwikkeling die we goed moeten inpassen in de ontwikkeling van ’t Goy als BLUE ZONE. Een reden temeer om
het unieke karakter van he buitengebied te beschermen en te voorkomen dat het buitengebied in de Kromme
Rijnstreek straks een industriële uitstraling krijgt. Er is voorgesteld om daarom een verplichte voldoende hoge
afscheiding als eis te stellen aan de exploitant van zonnevelden, zodat zonnevelden als je door het gebied
fietst of wandelt volledig aan het gezichtsveld wordt onttrokken. Als dit wordt aangehouden kunnen alleen
passagiers van de ballonvaarten de zonnevelden waarnemen. Daarnaast is ingebracht dat zonnevelden meer
achteraf en uit het zicht moeten worden geplaatst.
Deze suggesties zijn niet in het werkdocument overgenomen. De tekst is wel aangepast (zie de verschillenanalyse die Stichting Mooi ’t Goy heeft gemaakt), maar er niet sprake van een uitsluitingsgrond. Het levert
‘slechts’ een lager aantal punten op. Het effect kan zijn dat zonnevelden toch ‘zichtbaar’ worden geplaatst.
Wat verder opvalt is dat dorpskernen niet worden beschermd. Ook rond de kern ’t Goy is gebied ‘groen’
ingekleurd. Inwoners en stakeholders uit ’t Goy hebben aangegeven dat de velden die direct tegen het dorp
aanliggen ook rood zouden moeten zijn. Het beschermen van dorpskernen moet, net als andere waarden die
tot rode inkleuring hebben geleid, mee moeten worden genomen bij het aanwijzen van zoekgebieden voor
zonnevelden.
Agrariërs in ’t Goy zijn van mening dat bij het aanwijzen van zoekgebieden voor zonnevelden, rekening moet
worden gehouden met de agrarische waarde van de grond. Zoekgebieden die laagwaardig zijn als het gaat
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om agrarische potentie, komen dan het eerst in aanmerking en zoekgebieden met een hoge agrarische potentie pas daarna. Ondergetekenden en ondersteuners vinden dit een valide argument dat is gebaseerd op
goed rentmeesterschap.
En ander aspect van aandacht dat wij van meerdere inwoners hebben meegekregen, is het effect van zonnevelden op de omgevingstemperatuur. Inwoners in de nabijheid van een zonneveld ervaren een verhoogde
omgevingstemperatuur. Dat is vooral hinderlijk bij zeer warm weer. Bij de afstand van zonnevelden tot woningen, is dit een punt om rekening mee te houden. Ondergetekenden en ondersteuners adviseren om dit
nader te onderzoeken.
Tot slot zijn ondergetekenden en ondersteuners voorstander van het instellen van een paritair samengestelde
adviescommissie (van deskundigen en inwoners) die elk initiatief voor een zonneveld toetsen aan de randvoorwaarden en een integrale afweging maken over de inpasbaarheid zonnevelden op die locatie in verhouding tot overige locaties. Op die manier kan het unieke karakter van het landelijk gebied van Houten worden
bewaakt. Het college kan dan bij het verlenen van de vergunning rekening houden met dit advies.

7.

Participatie

Door stakeholders en inwoners is voorgesteld om de participatie van inwoners veel verplichtender op te nemen. De opbrengsten van participatie kunnen niet alleen bijdragen aan de leefbaarheid van het buitengebied,
het kan ook voorkomen dat subsidies naar buitenlandse investeerders gaan.
Ondergetekenden en ondersteuners zijn voorstander van lokale energie-coöperaties waarin inwoners als initiatiefnemer optreden die samen met de grondeigenaar het initiatief voor een zonneveld en/of windmolen
nemen.

8.

Waardedaling onroerende zaken

Bij windpark Goyerbrug is alleen met inwoners die wonen in een beperkte straal rond de geplande windmolens gesproken over compensatie. Naar verluidt vindt in Denemarken een veel royalere compensatie plaats,
omdat woningen in een veel grotere cirkel in waarde dalen. Ondergetekenden en ondersteuners van dit burgerinitiatief zijn van mening dat de gemeente Houten een studie zou moeten laten uitvoeren naar de effecten
van windmolens en zonnevelden op de waardeontwikkeling van onroerende zaken. We zouden ons ook kunnen voortellen dat dit onderzoek landelijk wordt uitgevoerd en dat de U16 gebieden dit als voorwaarde in hun
aanbod aan het Rijk opnemen. Op basis van een dergelijke studie kunnen nadere voorwaarden voor compensatie van gedupeerden worden gesteld aan initiatiefnemers.

9.

Evenwicht in de samenwerking met de drie andere gemeenten

Op de inwonersavond van 22 februari 2021 zijn twee kaartjes voor
zoekgebieden voor windmolens
getoond. Het eerste kaartje is een
kaartje waarin (zo werd ambtelijk
toegelicht) is ingetekend waar
windmolens kunnen worden geplaats als wordt rekening gehouden met alle bestaande randvoorwaarden.
Dit kaartje is rechts afgebeeld. Het
betreft een schermfoto tijdens de
presentatie, de kwaliteit is daardoor minder.
De paarse velden zijn de mogelijkheden voor wind. De dorpen en
dorpskernen zijn blauw ingetekend.
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Links is het tweede kaartje dat werd
getoond overgenomen. Dit is het
kaartje waarin de vier gemeenten een
selectie uit het eerste kaartje hebben
gemaakt.
Bij die selectie zijn gebieden afgevallen en het lijkt alsof er beleidskeuzes
zijn gemaakt om bepaalde gebieden
uit te sluiten?
Dit roept bij ondergetekenden en ondersteuners de vraag op, of in het samenspel van de vier gemeenten, sommige gemeenten de ruimte hebben
gekregen om gebieden te laten afvallen?
Ondergetekende en ondersteuners van dit burgerinitiatief hebben deze indruk en dat is mede ingegeven door
hetgeen wij op de zeer emotionele en rommelige inwoners- en stakeholdersavonden hebben ervaren. Uit
opmerkingen en reacties van inwoners, raadsleden of de wethouders van deze twee gemeenten, begrepen
wij dat Utrechtse Heuvelrug in de bossen geen windmolens wil toestaan en werd aangegeven dat Wijk bij
Duurstede in deze collegeperiode geen initiatieven voor wind wil nemen.
Als dit inderdaad zo is, dan pakken deze keuzes nadelig uit voor de inwoners van het buitengebied van in elk
geval de gemeente Houten. Er zijn immers zeer grote zoekgebieden voor windmolens in de bossen van de
Utrechtse Heuvelrug afgevallen en bijvoorbeeld ook gebieden ten Noordoosten van Wijk bij Duurstede. Tijdens de inspraakavonden kregen ondergetekenden en ondersteuners de indruk dat er in deze twee gemeenten weinig tot geen politiek draagvlak is voor windmolens. Dit roept de vraag op of dit gebrek aan draagvlak
in deze twee gemeente, ertoe heeft geleid dat de keuzes in het tweede kaartje zijn gemaakt, zoals ze zijn
gemaakt?
Ondergetekenden en ondersteuners van dit burgerinitiatief hebben de indruk dat de gemeente Houten, mede
als gevolg van de keuzes die achter de schermen zijn gemaakt, een onevenredig aandeel aan potentiele
zoekgebieden aanbiedt. Zij van mening dat de lasten daarmee onevenredig zwaar op het buitengebied van
Houten zijn afgewenteld. Waarom is het acceptabel is dat de bossen bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug
van plaatsing van mega-windmolens zijn uitgesloten? Naar wij vermoeden is Staatsbosbeheer daar niet op
tegen. Een dergelijk initiatief biedt ook de mogelijkheid om een deel van de opbrengst te gebruiken om boeren
die aangrenzend aan het nationaal park hun bedrijf hebben, te ondersteunen bij hun beweging naar natuurinclusieve kringlandbouw. Het is dus zeker te overwegen om mega-windmolens daar te plaatsen omdat ze
vanaf de grond niet zichtbaar zijn en er zeer weinig mensen wonen. Het uitsluiten van de bossen ervaren
initiatiefnemer van dit burgerinitiatief en ondersteuners als een onderwaardering van de waarde van het buitengebied van de Kromme Rijnstreek en een overwaardering van natuurwaarden in verhouding tot de risico’s
voor de gezondheid van mensen.
Zoekgebied tussen ’t Goy en Werkhoven
Er is een zoekgebied voor mega-windmolens gesitueerd tussen ’t Goy en Werkhoven, grotendeels op het
grondgebied van de gemeente Bunnik. De heersende wind en de zonnestand leiden ertoe dat vooral de
inwoners van ’t Goy van de eventuele plaatsing van windmolens de gezondheidseffecten zullen ervaren,
alhoewel ook de inwoners van Werkhoven last krijgen. Houten en Bunnik zullen dus samen moeten optrekken
om hun inwoners voor gezondheidsrisico’s te beschermen.
Het is ondergetekenden en ondersteuners van dit burgerinitiatief opgevallen dat in het werkdocument een
voorwaarde die ’t Goy mogelijk had kunnen beschermen is in het proces van inspraak is weggevallen. Het
gaat om randvoorwaarde ‘4’ die in de eerste peiling was opgenomen: ‘we voorkomen dat een windmolen
tussen dorpskernen komt te staan’. De randvoorwaarde komt, na verwerking van de reacties uit de peiling,
in het werkdocument niet meer terug. Dit roept bij ondergetekenden en de ondersteuners van dit burgerinitiatief de vraag op of feedback van inwoners mede gebruikt is om om inwoners die (op deze plek) geen megawindmolens willen, de wind uit de zeilen te nemen? Ondergetekenden en ondersteuners zijn van mening dat
Houten met Bunnik afspraken moet maken die ’t Goy en Werkhoven beschermen. Samenwerken betekent
ook samen opkomen voor de belangen van elkaars inwoners. Houten en Bunnik moeten daarin als goede
buren optrekken.
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Ondergetekenden en ondersteuners hebben dus de stellige indruk dat dat Houten in de samenwerking een
ambitieuze voortrekkersrol pakt. Op zich is dat zeker te prijzen! De noodzaak om CO2 te reduceren is immers
groot! Die voortrekkersrol mag echter, zo vinden ondergetekenden en ondersteuners van dit burgerinitiatief,
niet ten koste gaan van de gezondheid van de eigen inwoners van het buitengebied. Indien de plannen niet
worden veranderd, gaat dit wel gebeuren.
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