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Zienswijze met betrekking tot de ontwerp-omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug (UV 19016).  
 
Geacht college, 
 
Bij de totstandkoming van het voorliggende ontwerp van de omgevingsvergunning bent u niet over 
één nacht ijs gegaan. Ook de gemeenteraad heeft zich vele malen over dit plan gebogen en 
uitgesproken. De noodzaak van maatregelen om bij te dragen aan een versnelling van de 
energietransitie is in uw ogen  groot en die opvatting werd in de gemeenteraad ook breed gedeeld, 
net als door zeer veel inwoners van de gemeente Houten en zeker ook door ons. 
 
Bij alle overwegingen is er echter één aspect dat naar ons idee doorslaggevend zou moeten zijn en 
dat door college en gemeenteraad niet zo gewogen is: de gezondheid van uw inwoners die in de 
nabijheid van de toekomstige windturbines wonen. Daarover bestaan grote zorgen, ook bij ons. Het 
grote belang van een snelle energietransitie botst hier mogelijk met het nog grotere belang van de 
gezondheid van omwonenden. 
 
Het is ons bekend dat er onder deskundigen geen eenduidige opvatting is over de mate waarin 
windturbines de gezondheid van omwonenden kunnen schaden. Nader onderzoek daarnaar wordt 
momenteel op veel plaatsen in de wereld uitgevoerd maar concrete uitkomsten die tot 
verantwoorde normen kunnen leiden ontbreken nog. Door niet te wachten op die uitkomsten en op 
de daarop te baseren adviezen van gezaghebbende deskundigen, zoals de WHO, neemt u een besluit 
waarvan op dit moment niet voldoende zeker is dat dit de gezondheid van omwonenden niet zal 
schaden. Door dit ontwerp nu in een definitief besluit om te zetten neemt u een zeer grote 
verantwoordelijkheid op u. Wij realiseren ons dat uitstel voor ons als gemeenschap tot extra kosten 
zal leiden maar wij denken dat het grote belang van de gezondheid van omwonenden dat waard is. 
Wij roepen u daarom met klem op om uw definitieve besluit pas te nemen op het moment dat er op 
verantwoorde wijze onderbouwd kan worden dat omwonenden niet in hun gezondheid geschaad 
zullen worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annelies Niënhaus en Louis Zijderveld 
Wickenburghseweg 80 
3997 MX ‘t Goy  
email:  zijderveld.goy@gmail.com 


