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Houten, 17 februari 2015
Geachte leden van het rondetafelgesprek,
Inleiding
Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een
windpark in ontwikkeling tussen Houten en Wijk bij Duurstede aan de zuidkant van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Het windpark zal bestaan uit 3 of 4 windturbines met elk een vermogen van 3,0 a 3,5MW. Hiermee kan
duurzame energie worden opgewekt voor 18.000 tot 24.000 mensen.
Beleid
Over de afgelopen jaren is er in gemeente Houten veel beleid gevormd over windenergie. Gemeente Houten
wil nu 16% van haar energie op duurzame wijze opwekken. Het coalitieakkoord van de gemeente stelt over
windenergie het volgende:
“We realiseren ons dat windenergie de meest kansrijke optie is om de 16% doelstelling te halen, omdat
hiermee snel volume kan worden gerealiseerd. Het initiatief van Windpark Goyerbrug biedt hiervoor de
mogelijkheid. Het wordt gerealiseerd op een zoeklocatie uit de ruimtelijke visie voor het Eiland van
Schalkwijk en is opgenomen in de plannen voor realisatie van 65,5 MW windenergie van de Provincie
Utrecht.”
Eerder becijferden wij al dat gemeente Houten op dit moment bijna 6% van haar energie duurzaam binnen
haar grenzen opwekt (uitgaande van de door het CBS toegepaste Bruto eindverbruik methode en de
Substitiemethode). Wij zijn benieuwd naar de onderzoeksresultaten hieromtrent. In 2012 en 2013 is er op
provinciaal niveau hard gewerkt aan de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). Dit heeft er toe geleid dat
er nog op drie locaties in Provincie Utrecht windenergie ontwikkeld zal worden. Te weten Vianen (3 turbines),
langs de A12 (3 of 4 turbines) en Windpark Goyerbrug (3 of 4 turbines).
Brief minister Kamp
Op 12 januari 2015 schreef minister Kamp een brief aan Provincie Gelderland. Provinciale Staten van
Gelderland meende namelijk geen medewerking te hoeven verlenen aan een inpassingsplan voor windenergie
als er geen draagvlak bestaat in de betreffende gemeente. Kamp stelt echter klip en klaar dat de provincie
alleen een vergunning mag weigeren wanneer er in strijd met een goede ruimtelijke ordening gehandeld
wordt.
“Het is zeer onwaarschijnlijk dat enkel het ontbreken van draagvlak bij betrokken gemeenteraden kan
leiden tot de conclusie dat vaststelling van een inpassingsplan in strijd zou zijn met een goede
ruimtelijke ordening.”
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Voor de duidelijkheid, alle windprojecten tussen 5MW en 100MW (en dus ook Windpark Goyerbrug) vallen
onder de bevoegdheid van de provincie.
Windpark Goyerbrug werkt aan draagvlak
Wij werken al jaren aan draagvlak. Dat doen we bijvoorbeeld door het aanbieden van (gedeeltelijk) gratis
groene stroom en door serieuze financiële participatie voor omwonenden in de toekomst mogelijk te maken.
Maar dat doen we ook door het windpark te plannen in een dunbevolkt gebied en door transparante
communicatie. Bij Windpark Houten wonen 1.658 huishoudens op minder dan één kilometer afstand. Bij
Windpark Goyerbrug zijn dit er slechts 37. Een windturbine van Windpark Goyerbrug gaat bijna tweemaal
zoveel duurzame energie opwekken als een windturbine van Windpark Houten. Windpark Goyerbrug kost
daarnaast ook nog eens minder subsidie per kWh geproduceerde groene stroom. Zo zijn er tal van
onderwerpen waarop wij ons in positieve zin onderscheiden van Windpark Houten. Dit en vele andere zaken
zouden wij graag bij de onderzoekers onder de aandacht brengen.
Het onderzoek en Windpark Goyerbrug
Hoe vergelijk je een windpark dat meer dan een decenia lang negatief in het nieuws is geweest met een
windpark dat zeven kilometer verderop ligt en niets met het andere windpark te maken heeft? Geen
eenvoudige taak. Maar de uitkomst van het onderzoek bepaalt voor ons de route naar de vergunning. Het
onderzoek is dus van belang voor ons. Wij zouden dan ook gedurende het proces net als de andere
‘stakeholders’ graag geraadpleegd worden door de onderzoekers. Zodoende hoeven we niet achteraf vast te
stellen dat allerlei goedbedoelde adviezen tot blokkades zullen leiden bij de verdere ontwikkeling van
Windpark Goyerbrug. Wij weten dat er lieden zijn die een dergelijk onderzoek daarvoor zullen aangrijpen. Wij
doen een beroep op de integriteit van het onderzoeksteam om zodoende de feiten te laten spreken. Wij
wensen hen veel succes de komende tijd en hopen spoedig met hen in contact te treden om onze expertise en
ervaring te kunnen delen.
Namens Windpark Goyerbrug,
waaronder families Vernooy, Verhoef, Middelweerd en andere betrokken partijen,

drs. ing. Ruben TJ Berendts
PS: voor meer informatie over Windpark Goyerbrug bekijk onze vernieuwde site: www.windparkgoyerbrug.nl
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Bijlage: Brief minister Kamp dd 12 januari 2015
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In uw brief van 17 december 2014 vraagt u namens het college van
Gedeputeerde Staten van Gelderland naar mijn reactie op een amendement en
een motie van Provinciale Staten van Gelderland op de provinciale Windvisie.
Hierbij geef ik u mijn reactie.

Ons kenmerk
DGETM-ED / 15001341
Uw kenmerk
2014-016723

Het amendement luidt: "dat voor alle projecten, genoemd in deze windvisie,
daarbij geldt dat alleen provinciale inzet dan wel medewerking wordt verleend als
er draagvlak bestaat voor het project bij de betrokken gemeenteraden".
U geeft aan dat uw college van oordeel is dat de provincie op grond van artikel 9e,
tweede lid, van de Elektriciteitswet, het vaststellen van een provinciaal
inpassingsplan niet mag weigeren enkel op de grond dat draagvlak ontbreekt bij
de betrokken gemeenteraden. Deze uitleg van de Elektriciteitswet betekent dat
het amendement niet kan worden uitgevoerd wegens strijd met artikel 9e van de
Elektriciteitswet.
Deze interpretatie is juist. Indien de provincie op grond van artikel 9e van de
Elektriciteitswet bevoegd gezag is voor de ruimtelijke inpassing van een
windmolenpark, is de enige grond waarop de provincie de vaststelling van een
inpassingsplan mag weigeren, strijd met een goede ruimtelijke ordening. Bij een
locatie die vanuit ruimtelijk oogpunt geschikt is en die is opgenomen in een
provinciale structuurvisie, is het zeer onwaarschijnlijk dat enkel het ontbreken van
draagvlak bij betrokken gemeenteraden kan leiden tot de conclusie dat
vaststelling van een inpassingplan in strijd zou zijn met een goede ruimtelijke
ordening.
Ook uw uitleg van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is juist. Dit
artikel bevat een plicht voor het bevoegd gezag om te overleggen met onder
andere de besturen van betrokken gemeenten en de provincie. Van een plicht om
instemming te krijgen van de gemeenteraden van alle naburige gemeenten is
geen sprake. Ook kan de provincie de vaststelling van een bestemmingsplan niet
tegenhouden, indien hij wordt geraadpleegd in het kader van deze overlegplicht.
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In de motie verzoekt Provinciale Staten u er bij de regering op aan te dringen de
afgedwongen medewerking voor windturbines en -parken in het kader van de
Elektriciteitswet te schrappen en de regering ervan te overtuigen dat initiatieven
van onderaf betere kansen bieden op een succesvolle energietransitie dan een
afgedwongen top-down aanpak.

Ons kenmerk
DGETNI-ED/ 15001341

Allereerst vind ik het geen goed idee om de wet in deze zin aan te passen. Ik ben
dit niet van plan. De provincies hebben met het Rijk een doelstelling afgesproken
voor wind op land. De provincies hebben instrumenten nodig om deze afspraak na
te komen. De bevoegdheid uit artikel 9e van de Elektriciteitswet is hiervan één
van de belangrijkste. Daarbij geloof ik niet dat de verplichting uit artikel 9e van de
Elektriciteitswet en initiatieven van onderaf elkaar uitsluiten, zoals deze motie
suggereert. Ook voor initiatieven van onderaf kan de medewerking door de
gemeente worden geweigerd, zodat het initiatief voor realisatie afhankelijk is van
de provincie. Hierbij geldt bovendien dat draagvlak niet afhankelijk is van wie het
bevoegd gezag is. Veel bepalender is wat de initiatiefnemer en het bevoegd gezag
doen om, draagvlak te verwerven.
achtend,

/1
H.91. Kamp
Minister van Economische Zaken
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