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Betreft Beoordeling aanvraag Windpark Goyerbrug

De initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug heeft op 12 januari j.l. een aanvraag om 
omgevingsvergunning bij de gemeente Houten ingediend voor de onderdelen ‘Bouw\ ‘Handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘Aanleg’ en een ‘Omgevingsvergunning Beperkte 
Milieutoets’ (OBM). Door de gemeente is de aanvraag ontvankelijk verklaard.

In opdracht van de gemeente Houten in samenwerking met de RUD is een inhoudelijke 
beoordeling uitgevoerd t.a.v. de kwaliteit van de ingediende documenten, de volledigheid van 
de onderzoeken en het al dan niet kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving. Op basis van 
deze beoordeling is gebleken dat de aanvraag op een aantal punten om nadere onderbouwing 
vroeg. Hiertoe zijn opmerkingen geplaatst en vragen gesteld aan de initiatiefnemer. De 
initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug heeft naar aanleiding daarvan op 2 april j.l. een 
aanvullende reactie ingediend.

Ook op de reactie heeft een beoordeling plaatsgevonden. Op basis hiervan wordt 
geconcludeerd dat de aanvraag, inclusief aanvullende reactie voldoende informatie bevat om 
een besluit op te kunnen nemen. De beoordeling van ruimtelijke aspecten is goed navolgbaar 
en de inhoudelijke onderzoeken zijn op een correcte wijze uitgevoerd. Daar waar een omissie is 
geconstateerd, is deze voldoende aangevuld of is beoordeeld dat dit niet leidt tot andere 
conclusies over het al dan niet kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Op basis van de 
beoordeling wordt dan ook geconcludeerd dat het voornemen aan de wettelijke kaders voldoet. 
Om dit te borgen en gezien de insteek van de aanvraag, wordt het bevoegd gezag geadviseerd 
de aanvraag (incl. aanvullende reactie) onderdeel uit te laten maken van het besluit en om op 
een aantal aspecten vergunningvoorschriften op te nemen.

De afweging in het kader van de ruimtelijke ordening en het nemen van het daadwerkelijke 
besluit over de aanvraag is aan het bevoegd gezag.
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