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Windturbines in Houten, stand van zaken begin 2011 
n Houten staan nog steeds geen molens, maar achter de 

schermen gebeurd toch wel degelijk het één en ander. Bij 

projecten met een lange doorlooptijd loop je het risico dat regels 

veranderen en afspraken opnieuw gemaakt moeten worden.  

 

Zo moest ook de grondovereenkomst met de gemeente worden 

vernieuwd. Daarin is niet alleen afgesproken dat UWind en 

ENECO de grond huren van de gemeente, maar ook waar wegen 

komen te liggen voor de bouw en onderhoud van de molens. De 

Veerwagenweg die langs het Amsterdam Rijnkanaal loopt is niet 

geschikt voor de zware transporten. In oktober 2010 is de nieuwe 

grondovereenkomst, met een looptijd van 5 jaar, getekend. 

 

In december 2009 had de gemeente de milieuvergunning verleend, 

waarop tegenstanders in beroep zijn gegaan bij de Raad van State. 

Die heeft op 23 februari 2011 verklaard dat een milieuvergunning 

niet meer nodig is omdat sinds 1 januari 2011 een nieuwe regeling 

van kracht is. Daarin staat dat geen milieuvergunning nodig is voor 

een project zoals in Houten. In tegenstelling tot wat de 

tegenstanders beweren is de vergunning dus niet vernietigd maar 

gewoon achterhaald door nieuwe wetgeving. In de komende 

milieumelding zal wel de eerder met de gemeente Houten 

afgesproken geluidsregeling worden opgenomen, welke strenger is 

dan de wettelijke norm. De bouwvergunning voor de 

windmeetmast, nodig om de geluidsregeling te kunnen uitvoeren, is 

inmiddels ook onherroepelijk geworden.  

 

De bouwvergunning voor de turbines werd verleend in juni 2010. 

Op 23 maart 2011 is het beroep van de tegenstanders bij Rechtbank 

behandeld. Binnen 6 weken (uiterlijk 4 mei a.s.) zal de Rechtbank 

uitspraak doen. Tegen de uitspraak van de Rechtbank is hoger 

beroep bij de Raad van State mogelijk. Mocht het zover komen dat 

zal de Raad van State zich in de 2e helft van 2011 definitief hierover 

kunnen uitspreken. Als zij positief oordelen zou onder de meest 

gunstige omstandigheden realisatie van het project nog in 2012 

kunnen lukken. Maar de kans is groot dat het 2013 wordt. 

 

 

 

De Windvogel die vier windmolens in 

het Groene Hart heeft staan gaat met 

energiebedrijf  Anode in zee om 

zelflevering mogelijk te maken. Het 

idee is dat de leden van De Windvogel 

over de stroom die met eigen 

windmolens is opgewekt en door de 

leden zelf  gebruikt wordt, geen BTW 

en energiebelasting hoeft te worden 

afgedragen. Zij leveren dus stroom 

aan zichzelf. Naar zeggen van De 

Windvogel strandde een eerdere 

samenwerking met ENECO wegens 

onzekerheid of  het niet afdragen van 

BTW en energiebelasting wel 

houdbaar is. Het vorige kabinet had al 

duidelijk gemaakt dat zelflevering  

‘vóór de meter’ door een collectieve 

windturbine niet wenselijk is. Het 

wachten is nu of  de praktijk een 

reactie uitlokt bij de overheid. 

 

 Draag bij aan een groene 

energievoorziening! Wordt lid 

van de UWIND! 

Aanmelden als lid kan door overmaken van 

15,- euro op gironummer 307878 t.n.v. 

UWIND, Willem Klooslaan 41, 3454VN De 

Meern, o.v.v. ‘nieuw lid’, uw adres, 

postcode, woonplaats en eventueel e-mail 

adres.  Voor meer informatie kunt u ons 

schrijven, mailen of bellen naar: 

Kees Vringer 030 6341345 

Jan Coelingh 030 2545577 

e-mail: uwind@uwind.nl 

I
Mag zelflevering wel of niet? 



 

 

 April 2011 

         Hoopgevende ontwikkelingen in Nederland 

et vorige kabinet was ondanks haar positieve houding niet erg 

daadkrachtig, voor zover het om duurzame energie ging. En 

met het aantreden van het nieuwe kabinet is de toekomst van 

duurzame energie er zeker niet rooskleuriger op geworden. Maar 

toch zijn er een paar lichtpuntjes aan de horizon te zien. 

Met de invoering van de crisis en herstel wet kunnen veel grote 

projecten versneld worden uitgevoerd zoals snelwegen, maar ook 

windprojecten. Voor het project in Houten betekent dit dat nu 

minder lang op een behandeling en uitspraak in hoger beroep 

gewacht hoeft te worden. Daarnaast is een nieuwe milieuwetgeving 

van kracht geworden Een milieu vergunning is nu niet meer nodig 

voor kleinere projecten die aan de voorwaarden voldoen. 

Recent heeft de regering bekend gemaakt dat de ondersteuning van 

duurzame energie (de SDE regeling) voortaan betaald zal worden 

uit een opslag op de energierekening. Dat betekent dat “de vervuiler 

betaalt”. Bovendien wordt de financiering zo minder afhankelijk van 

de jaarlijkse begrotingsbehandeling. 

Ook de ondersteuning van windenergie komt uit de SDE regeling. 

Door adequaat handelen van onze projectpartner ENECO werd 

eind vorig jaar de SDE-ondersteuning voor ons project zeker 

gesteld. Bovendien is er uitzicht voor nieuwe projecten dat 

windturbines die niet aan de kust staan meer ondersteuning krijgen. 

Eindelijk lijken een aantal aspecten van de veel geroemde Duitse 

regeling te worden overgenomen! 

Juist nu de regering wat meer terughoudend is, zijn er honderden 

initiatieven van groepen die het heft in eigen handen zijn gaan 

nemen. In Houten is een energiebedrijfje opgericht (ADEM) dat 

lokale energievoorziening wil verzorgen. In Utrecht is EnergieU 

gestart dat op Lageweide een windpark wil ontwikkelen (een soort 

kopie van Uwind dus), maar ook energiebesparingsadviezen en 

zonneprojecten wil gaan verzorgen. Ook vermeldenswaard is het 

initiatief  van de Stichting Urgenda dat 10 MW aan zonnepanelen 

gaat leveren aan particulieren, zonder subsidie! 

 

 

 

Meewind heeft begin Maart haar 

handtekening gezet onder een 

groot duurzame energie-project: 

het BARD-windpark, ten 

noorden van de Wadden-

eilanden. Meewind investeert 150 

miljoen euro in dit nieuwe 

windpark op zee.  

Meewind wilde al langer in een 

groot Nederlands duurzame-

energieproject investeren. Omdat 

een dergelijk project niet bestond 

staat het eerste windpark waaraan 

Meewind deelneemt voor de 

Belgische kust (Belwind). 

Belwind lijkt een succes te zijn en 

levert sinds eind vorig jaar 

groene energie aan 175.000 

huishoudens.  

Nu er eindelijk weer een 

windpark voor de Nederlandse 

kust op de planning staat, heeft 

Meewind deze kans aangegrepen.  

 

 

Foto: Windpark Belwind, voor de Belgische kust 
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