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Raad van Houten stemt voor! 

p 15 februari heeft de gemeenteraad van Houten vóór het windpark 
aan de Meerpaal gestemd. In een druk bezochte vergadering 

stemden 13 leden van de raad voor en 9 tegen de bouw van een windpark 
langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij bedrijventerrein De Meerpaal. Dit 
betekent dat Eneco en UWIND nu groen licht hebben om verder te gaan 
met het project. 

De plannen gaan uit van drie turbines met een ashoogte tot 105 meter en 
een rotordiameter van maximaal 90 meter. Om alle hinder te voorkomen 
wordt een vergunning ‘op maat’ gemaakt. Geluidsoverlast wordt 
voorkomen door de turbines terug te regelen in toerental zodat het 
omgevingsgeluid niet wordt overschreden. De maximale productie wordt 
daarbij gerelateerd aan de windsnelheid op grondniveau, zodat als het op 
leefniveau weinig waait, de turbines op 100 meter hoogte worden 
teruggeregeld. Ook hebben Eneco en UWIND toegezegd dat de turbines 
worden stilgezet indien er slagschaduw kan optreden voor de woningen in 
het gebied en voor de nieuwbouw ten oosten van de turbines. 

In de aanloop naar de raadsvergadering is er veel aandacht geweest voor 
de windplannen. Begin januari is er een druk bezochte informatieavond 
geweest voor alle inwoners van Houten. Daar bleek dat veel mensen, 
ondanks de lange aanloop naar dit raadsbesluit, toch verrast waren door 
de plannen. Op het bewonersplein van Houten.com werd door voor- en 
tegenstanders druk gediscussieerd. Tot vlak voor de raadsvergadering 
verschenen er stukken in het Utrechts Nieuwsblad over project-
ontwikkelaars en de Nieuwegeinse golfclub die tegen de plannen waren. 
UWIND heeft een actieve rol gespeeld bij het weerleggen van deze 
bezwaren 

 Tijdens de druk bezochte raadsvergadering bleek dat de tegenstelling 
dwars door de fracties liepen. Veel fracties stemden verdeeld. Toch 
resteerde er uiteindelijk een duidelijke meerderheid in de raad die haar 
vertrouwen in de plannen uitsprak. 

Voor UWIND en Eneco is dit een belangrijke uitspraak. Na een jarenlange 
voorbereiding komen nu eindelijk de windmolens in zicht! 

 

 

Nadat de gemeenteraad van Houten 
heeft ingestemd met de plannen 
voor windpark de Meerpaal, zijn de 
aanvragen voor de bouw- en de 
milieuvergunning ingediend. 

De gemeente heeft een ontwerp-
besluit Wet milieubeheer (de 
concept-vergunning) opgesteld en 
de bouwaanvraag in behandeling 
genomen. Omdat het bestemmings-
plan nog niet voorziet in wind-
molens op deze locatie, moet ook 
het bestemmingsplan worden 
aangepast. Begin dit jaar heeft de 
provincie een verklaring van geen 
bezwaar afgegeven zodat de bouw-
vergunning toch in behandeling kan 
worden genomen. (art 19 proce-
dure). 

Dus lopen er nu drie procedures 
voor het windpark, namelijk de 
milieuvergunning, de bouw-
vergunning en het bestemmings-
plan. 

Tot 6 juni liggen deze stukken ter 
inzage. Na de zomer worden de 
definitieve vergunningen verwacht. 
Ook daarna kunnen belang-
hebbenden nog bezwaar aantekenen 
bij de Raad van State. UWIND hoopt 
dat in de loop van 2006 de bouw 
kan beginnen. 

O 
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Bezwaren tegen windenergie 

Over windenergie doen veel indianenverhalen de ronde. Er bestaat een 
uitgebreide anti wind lobby. Deze lobby bestaat uit groepen van lokale 
tegenstanders en enkele oud-hoogleraren en journalisten. Sinds kort is er 
een samenwerkingsverband van verschillende windorganisatie, de 
Nederlandse Wind Energie Associatie (www.nwea.nl) die weerwoord 
levert aan deze anti’s. Ook in Houten, onder andere via www.houten.com 
zijn deze bezwaren naar voren gekomen.  

Hier een korte bloemlezing 

Windmolens zorgen voor geluidsoverlast tot op 2 kilometer afstand. 
Er is een project in Noordoost Groningen waar onder specifieke 
omstandigheden inderdaad geluidsoverlast op forse afstand ontstaat. Maar 
dit is niet typisch voor alle windprojecten.  
In het Houtense project wordt deze geluidsoverlast voorkomen door de 
windturbines af  te regelen als het op grondniveau nauwelijks waait. Ook 
op windstille zomeravonden als het op honderd meter hoogte wel waait, is 
er dus geen overlast. 

Windmolens dragen niet bij aan de oplossing van het klimaatprobleem 
Sommige tegenstanders gaan zelfs zo ver dat men roept dat er geen 
klimaatprobleem is! Maar het klopt dat drie windturbines die 25% van de 
huishoudens van Houten van stroom voorzien niet het wereldwijde 
klimaatprobleem kunnen oplossen. Er zijn meer maatregelen, ook meer 
windturbines nodig om de uitstoot van CO2 wereldwijd terug te dringen. 

Windmolens zijn onbetrouwbaar en produceren nauwelijks elektriciteit 
Windmolens zijn afhankelijk van de wind  en dus varieert de productie. 
Het aanbod van wind is echter voorspelbaar en het is mogelijk om de 
variaties op te vangen door andere centrales op of  af  te regelen. 
Technisch is dit geen probleem. 
Op dit moment produceert windenergie 2,5% van de Nederlandse 
elektriciteit. In de komende jaren zal dit aandeel verder groeien. 

Windmolens slurpen subsidie 
Moderne windmolens zijn groter, betrouwbaarder en produceren meer 
elektriciteit. De kosten van de elektriciteit uit wind dalen dan ook. Toch 
heeft windenergie nu nog subsidie nodig. Dat komt omdat wind een 
nieuwe techniek is. En de milieuvoordelen van windenergie, geen CO2-
uitstoot, worden niet gewaardeerd. De maatschappelijke kosten (milieu, 
gezondheid, afval et.c) van andere vormen van energie worden niet 
meegenomen in de kosten. vormen  

Het enige bezwaar dat niet valt te weerleggen is het uiterlijk. Sommige 
mensen vinden windmolens mooi. Veel anderen vinden ze lelijk. Over 
smaak valt niet te twisten.  

 

 

Op het bewonersplein van 
www.houten.com loopt sinds januari 
2004 een discussie over windenergie.  
Met meer dan 2000 bijdragen is dit 
de langste discussie op het 
Houtense bewonersplein.  

Veel mensen hebben deze discussie 
aangegrepen om hun zorgen over 
windenergie te uiten. Maar er zijn 
ook veel bijdragen vóór windenergie 
te vinden. Al deze bijdragen samen 
geven een uitstekend overzicht van 
de discussie in Houten. 

Op de website van de gemeente 
Houten, www.houten.nl, vindt u een 
feitelijk overzicht van de stand van 
zaken rondom het project. 

 

 

 

 
 Draag bij aan een groene 

energievoorziening! Wordt lid van 
de UWIND! 

 
Aanmelden kan door overmaken van 

15,- euro op gironummer 307878 t.n.v. 
UWIND, postbus 15108, 3501 BC 

Utrecht, 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 

www.uwind.com 

Indien u deze nieuwsbrief  per email 
wilt ontvangen, kunt u mailen naar 

uwind@houten.com 

www.houten.com 


