Houten, 3 december 2018
Aan: Gemeente Houten
t.a.v. Wethouder de Groot
(per email verzonden)

Geachte gemeente, geachte wethouder,
Hierbij wil ik, mede namens mijn medeondertekenaars UWind en de groep Redelijk Houten,
verzoeken de maatwerkvoorschriften zoals die gelden voor Windpark Houten in te trekken.
Vanwege deze voorschriften draaien de windturbines in het park aanmerkelijk minder dan
gewenst en dan ooit bedacht was en leveren zij veel minder duurzame energie dan
redelijkerwijs mogelijk is, wat de energie-transitie in Houten onnodig vertraagt en een doorn
in het oog is van vele inwoners van Houten.
Dit heeft ook nadelige gevolgen voor de financiële opbrengst en daarmee voor het
rendement van de obligatielening die ik (en velen met mij) aan het windpark hebben
verleend.
De huidige maatwerkvoorschriften voor windpark Houten zijn het gevolg van afspraken
tussen gemeente Houten, Eneco en UWind maar de uitwerking is zijn doel duidelijk voorbij
geschoten. Bovendien blijkt uitvoering c.q. handhaving moeilijk.
Wij zijn van mening dat maatwerkvoorschriften niet in de huidige vorm opgelegd hadden
mogen worden, aangezien in het Activiteitenbesluit alleen mogelijk wordt gemaakt
doelvoorschriften op te leggen die een afwijkende waarde voor Lden of Lnight kunnen opleggen
en dan nog alleen in bijzondere omstandigheden, en geen middelvoorschriften zoals nu het
geval is.
In jurisprudentie van de hoogste bestuursrechter is dan ook vast komen te staan dat
maatwerkvoorschriften die regelen hoe de windsnelheid op 10 m hoogte wordt gemeten,
die vervolgens wordt vertaald in geluidsbelasting op de gevel en afhankelijk van tijdstip en
turbine, productievoorschriften opleggen voor het bedrijf van de turbine, niet voldoen aan
het Activiteitenbesluit.
Naar onze mening kunt u de maatwerkvoorschriften voor windpark Houten daarom niet
langer in stand laten en voor zolang de maatwerkvoorschriften niet zijn ingetrokken, kunt u
redelijkerwijs het naleven ervan niet meer van de exploitant verlangen. Immers het
handhaven van maatwerkvoorschriften die onder de thans geldende regelgeving niet mogen
worden opgelegd, is niet meer redelijk.
Mocht u het mij eens zijn en de maatwerkvoorschriften buiten werking stellen door deze in
te trekken, dan zal ik bij Eneco bepleiten dat zij de oorspronkelijke uitgangspunten waarmee
de overlast voor de omwonenden in redelijke mate beperkt wordt, bijv. ten aanzien van
slagschaduw voorzieningen en geluid, zoveel mogelijk gestand doen.

Ik ben ervan overtuigd dat de turbines veel meer kunnen produceren, met name overdag,
zonder dat er onaanvaardbare overlast wordt veroorzaakt. Ik verwacht dat Eneco bereid zal
zijn om een dergelijk draairegime te willen realiseren.
Ik kopieer deze brief aan Eneco om zeker te zijn van het feit dat een en ander in goed
overleg tussen alle betrokkenen wordt aangepakt.
Graag verneem ik op korte termijn uw besluit inzake mijn verzoek.

Met vriendelijke groet,

______________, Obligatiehouder van Windpark Houten

______________, namens Redelijk Houten

______________, namens UWind

Cc Windpark Houten, Eneco Wind

