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Raadsvoorstelnummer: 2019-029

Naar aanleiding van agendapunt nr. 07: Windpark Goyerbrug, verklaring van geen bedenkingen
aanvraag omgevingsvergunning

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 28-05-2019

Onderwerp:: Evaluatie proces college en raad besluitvorming windpark Goyerbrug

De Raad,

Overwegende dat:
- Ruim 10 jaar geleden bekend is dat de locatie Goyerbrug door de provincie is aangewezen als 

locatie voor windmolens;
- Al snel een ondernemer in beeld kwam die graag het windpark Goyerbrug wilde ontwikkelen.

Constaterende dat:
- De afgelopen járen colleges en raden van Houten zowel het proces van totstandkoming van 

het windpark Goyerbrug hebben vertraagd alsook onvoldoende de kans hebben gegrepen 
kaders en richtlijnen te stellen voor dit of dergelijke windparken;

- Het voorstel dat nu voorligt niet aan eigen kaders en/of richtlijnen van de raad getoetst kan 
worden.

Van mening zijnde dat:
- Een goede evaluatie van ons ‘eigen’ proces de mogelijkheid biedt om vanuit onze 

verantwoordelijkheid naar onze inwoners het proces beter te organiseren en het stellen van 
kaders en richtlijnen bij dergelijke landschappelijk ingrijpende projecten een bewust onderdeel 
te laten zijn van ons besluitvormingsproces;

- Door voor onze toekomstige besluitvormingsprocessen goede uitgangspunten en richtlijnen op 
te stellen voor college en raad het voor onze inwoners en andere betrokken stakeholders 
helder is wat zij van ons (politiek, bestuurlijke) proces mogen verwachten;

- Een uitkomst van de evaluatie kan ook zijn dat er voor wordt gekozen om juist vooraf geen 
kaders vast te stellen, maar dit vormt dan een bewuste keuze.

Verzoekt het college:
om binnen vier maanden na dit besluiteen evaluatiebijeenkomst te organiseren voor alle raadsleden 
en alle leden van het college. Onderwerp van evaluatie is het besluitvormingsproces omtrent Windpark 
Goyerbrug binnen het college en de raad in de afgelopen járen. Deze evaluatie moet leiden tot een 
plan met uitgangspunten en richtlijnen voor college en raad om in de toekomst een kwalitatief betere 
procesgang te garanderen rondom het vestigen van windparken.

Wayne Wilson
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