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Houten, 13 december 2011 

 
 

Betreft:  zienswijze zoekgebied windenergie, ontwerp-structuurvisie en beoordelingskader Eiland van Schalkwijk  
 
 
Geachte leden van het rondetafelgesprek, 
 
Voor diegene die mij nog niet kennen: mijn naam is Ruben Berendts. Ik ben oprichter van Blue Bear Energy bv, 
een Houtense onderneming die Windpark Goyerbrug ontwikkelt. Windpark Goyerbrug is een windpark in 
ontwikkeling en ligt langs de zuidkant van het Amsterdam Rijnkanaal op meer dan 2,5 kilometer van ’t Goy. 
Onze inspraak gaat over het voorgestelde zoekgebied windenergie uit de ontwerpstructuurvisie en het 
beoordelingskader van het Eiland van Schalkwijk. 
 
De afgelopen twee jaar zijn wij betrokken geweest bij de totstandkoming van de ontwerp-structuurvisie met 
betrekking tot het zoekgebied windenergie. Het zoekgebied is onder andere aan de orde geweest op 28 april 
2010 tijdens het werkatelier in de werkgroep Energie. Ter voorbereiding op deze discussie was door de 
gemeente een ontwikkelbeeld opgesteld met daarop acht windturbines ten westen van de Goyerbrug (bijlage 
1). Dit beeld was gemaakt “om scherpte te krijgen in de discussie over de gewenste toekomstige ontwikkeling 
van het Eiland van Schalkwijk.” De deelnemers hebben die dag in consensus geconstateerd dat een zoekgebied 
windenergie het beste ten oosten van de Goyerbrug kan liggen (zie ook bijlage 2).  
 
Toen de ontwerpstructuurvisie klaar was, bleek het zoekgebied windenergie per abuis niet op de goede locatie 
ingetekend te zijn. Op 1 september 2011 hebben we dit samen met de gemeente vastgesteld. In samenspraak 
met de gemeente hebben wij op 2 september een zienswijze ingediend om het zoekgebied te verlengen tot en 
met Windpark Goyerbrug.  
 
Op 14 november 2011 ontvingen wij bericht dat onze zienswijze is ontvangen en ontvankelijk is verklaard. 
Daarbij is opgetekend dat het zoekgebied vlak voor ’t Goy (hierna te noemen westelijke variant – bijlage 3), 
komt te vervallen. Het zoekgebied komt nu op de locatie van Windpark Goyerbrug te liggen (hierna te noemen 
oostelijke variant – bijlage 4). Daarmee komt het zoekgebied verder van Houten, verder van ’t Goy en verder 
van Schalkwijk te liggen. 
 
Om een eventueel misverstand weg te nemen. Het betreft hier een aanpassing van de ontwerpstructuurvisie. 
Dit wil niet zeggen dat u binnenkort voor of tegen de bouw van Windpark Goyerbrug stemt. Hiervoor is een 
aparte procedure via de raad nodig. De verdere ontwikkeling van Windpark Goyerbrug moet wachten op de 
bouw van Windpark Veerwagenweg. 
 
Wij zijn tevreden met het besluit van het College van B&W om het zoekgebied windenergie in zuidoostelijke 
richting te verschuiven. We maken graag nog van de gelegenheid gebruik om uit te leggen waarom de 
oostelijke variant meer geschikt is als zoekgebied dan de westelijke variant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

1. Draagvlak: tijdens het werkatelier van 28 april 2010 hebben de bewoners besloten het zoekgebied 
windenergie te verschuiven naar  de oostzijde van de Goyerbrug. Dit is ten gunste van Windpark 
Goyerbrug. De belangrijkste reden hiervoor was om de open ruimte tussen ’t Goy en Schalkwijk 
daadwerkelijk open te houden. 

 
2. Het betreft hier een correctie. Het was de bedoeling om het zoekgebied ten hoogte van Windpark 

Goyerbrug in te tekenen. De door het College van B&W geaccepteerde zienswijze onderstreept deze 
bedoeling. 
 

3. De oostelijke variant ligt veel verder van bewoonde kernen dan de westelijke variant. 
 

 Zoekgebied :  
westelijke variant 

Zoekgebied : 
oostelijke variant 
(WP Goyerbrug) 

Afstand tot Houten 2,0 kilometer 4,0 kilometer  

Afstand tot Schalkwijk
1
 1,8 kilometer 3,7 kilometer 

Afstand tot ‘t Goy 0,5 kilometer 1,5 kilometer 

 
4. Windpark Goyerbrug ligt precies op de grens van Gemeente Houten en Gemeente Wijk bij Duurstede. 

Wijk bij Duurstede onderzoekt ondertussen of een ontwikkeling van Eneco bestaande uit 9 
windturbines gerealiseerd kan worden. Deze ontwikkeling begint precies op de grens met gemeente 
Houten, dus dezelfde locatie als Windpark Goyerbrug, maar dan aan de andere kant van het kanaal. 
Deze ontwikkeling van Eneco kan de ontwikkeling van Windpark Goyerbrug blokkeren (bijlage 5). Er 
ontstaat dan een situatie dat er wel windturbines bij de Goyerbrug staan (hetgeen een goede locatie 
is), maar dat de opbrengsten in de vorm van leges en OZB naar de buurgemeente gaan. Om de optie 
op leges, OZB en duurzame energie open te houden, is de oostelijke variant van het  zoekgebied 
noodzakelijk. 

 
Kortom, wij zijn tevreden over het besluit van het College van B&W om het zoekgebied windenergie tussen ’t 
Goy en Schalkwijk te verplaatsen naar de locatie van Windpark Goyerbrug. Het doet daarmee recht aan de 
uitkomst van de bijeenkomst van 28 april 2010. Wij vertrouwen erop dat de raad ook kiest om deze aanpassing 
door te voeren en het zoekgebied te verplaatsen zo ver mogelijk van de dorpskernen vandaan. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
drs. ing. Ruben TJ Berendts 
Blue Bear Energy ‐ www.windparkgoyerbrug.nl  
 

 

 

 

Bijlagen: 

I. Bijlagen 1 - 5 

II. Bijlage 6: inspraak Blue Bear Energy van 2 september 2011 

III. Bijlage 7: reactie Gemeente Houten van 24 november 2011 

IV. Bijlage 8: folder Windpark Goyerbrug 

                                                           
1 Afstand zoekgebeid tot Michaëlkerk  

http://www.windparkgoyerbrug.nl/

