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Van Houten mogen de molens er komen! 

pnieuw heeft de Houtense gemeenteraad op 18 maart haar steun 
aan het windmolen project verleend. De gemeenteraad vond dat 

een genomen besluit niet zonder goede reden kan worden teruggedraaid. 
De noodzaak om ook in Houten windmolens te bouwen is alleen maar 
groter geworden. Dit besluit betekent dat de inwoners van Houten via 
Uwind toch de gelegenheid krijgen te investeren in de windmolens. Hun 
investering is een investering in de toekomst. 

In Februari 2005 ging de gemeenteraad van Houten al akkoord met de 
bouw van 3 windmolens langs het Amsterdam Rijnkanaal. In de visie van 
de gemeente en provincie horen grote elementen als windmolens langs 
infrastructurele werken als het kanaal. Een groep inwoners heeft steeds 
geprotesteerd tegen het project door rechtszaken aan te spannen. Tot nu 
toe heeft dat tot uitstel geleid. De laatste uitspraak van de Raad van State 
leidde tot een motie van ITH (een plaatselijke partij in Houten) om het 
raadsbesluit van 2005 terug te draaien. Maar 23 van de 27 Houtense raads-
leden vinden dat de onderliggende argumenten niet veranderd zijn en dat 
het windpark bijdraagt aan de noodzakelijke verduurzaming van de 
gemeente.  

Volgens de EU, het kabinet en minister Cramer van milieu moet in 2020 
minimaal 20% minder broeikasgas worden uitgestoten en moet 20% van 
onze energie duurzaam opgewekt worden. Daarom heeft de overheid be-
sloten dat vóór 2011 de hoeveelheid windmolens op land moet worden 
verdubbeld. Het Rijk, de provincies en de gemeentes zijn samen begonnen 
aan maatregelen om dit te realiseren. Zo staat in het landelijke plan van 
aanpak windenergie dat op korte termijn juist de lopende projecten zoals 
in Houten snel moeten worden gerealiseerd. 

Naast de doorlopende contacten met de gemeente over de vergunning-
verlening en gerechtelijke procedures heeft UWIND in samenwerking met 
ENECO in de afgelopen maanden haar stem laten horen op de 
informatieavond en het RondeTafelGesprek (soort commissievergade-
ring). Daarnaast hebben we de Houtense raadsleden en de plaatselijke pers 
actief  benaderd met informatie.  

Kijk voor meer informatie op onze website: www.uwind.nl 

 

 
 
Tijdens de besprekingen in Houten 
werd regelmatig de vraag gesteld 
hoeveel windenergie kost en of  die 
molen de energie die hij kost wel 
terugverdient.  
Een grote windmolen van 2 Mega-
Watt, inclusief  all bijkomende 
kosten, kost al gauw 3 miljoen euro. 
Dat is ongeveer 1500 euro per 
kiloWatt. Iedere kiloWatt vermogen 
brengt per jaar circa 2500 KWh op. 
Een gemiddeld huishouden in 
Nederland gebruikt ca. 3350 kWh. 
Om deze hoeveelheid stroom 
jaarlijks op te wekken is dus een 
investering van ca. 2000 euro nodig.  

 
 
 

 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 
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Windenergie in Woerden 

et voor het raadsbesluit in Houten werd in de provincie Utrecht het 
windenergie project in Woerden om zeep geholpen, waar al jaren 

aan is gewerkt. Minister Cramer van Ruimtelijke ordening sprak een 
negatief  oordeel uit over dit plan, dat zij als Minister van Milieu had 
moeten omarmen. Zij vond de open ruimte van het Groene Hart 
belangrijker dan het project van 3 x 3 MW turbines (met een opbrengst 
welke vergelijkbaar met de plannen voor Houten). Als je met de auto naar 
Gouda rijdt is het een onbegrijpelijk besluit. De lelijkheid van 
industrieterreinen straalt je tegemoet. Windturbines zouden juist meer 
structuur brengen. 

Cramer’s oordeel speelde echter nog een (kleine) rol in Houten. De 
Houtense tegenstanders meldden dat zelfs de Minister van Milieu geen 
windmolens in de provincie Utrecht wil. Waarom de gemeente Houten 
dan wel? Het bijzondere is dat de verenigingen die zowel natuur- als 
milieubelangen behartigen en daarvoor dezelfde afwegingen moeten 
maken tussen wind en ruimte, absoluut niet meer twijfelen over het belang 
van windenergie. Saskia Kluit van de Natuur en Milieufederatie Utrecht zei 
tegen de Houtense Raad: “De komende 10 jaar zijn er geen serieuze 
alternatieven voor grootschalige opwekking van duurzame energie. We 
moeten dus windturbine parken realiseren. Het windmolenpark in Houten 
is onderdeel van deze opgave, en op Utrechtse schaal zelfs een belangrijk 
onderdeel.”  

Binnen het ministerie van VROM leidde de uitspraak van Cramer tot 
verdeeldheid. Vlak voor de uitspraak van Cramer was door haarzelf  een 
breed gedragen afspraak ondertekend waarin werd vastgesteld dat 
projecten waar al lang aan gewerkt werd versneld moeten worden 
gerealiseerd. Gelukkig heeft de raad van Houten zich niet laten afleiden en 
gezorgd voor een betrouwbaar bestuur. De noodzaak voor windmolens in 
Houten is alleen maar toegenomen sinds 2005 toen besloten werd het 
project mogelijk te maken. 

Kijk voor meer informatie over het project in Woerden op de site van de 
Natuur en Milieufederatie Utrecht: www.nmu.nl 
 

  
Visualisatie windmolens in Woerden (bron: www.woerden.nl)

 

 

 

De elektriciteitsopbrengst van een 
windturbine is niet alleen afhankelijk 
van het maximale vermogen dat een 
turbine kan leveren. Dit vermogen 
wordt veelal uitgedrukt in MegaWatt 
(MW), oftewel Miljoenen Watts. 

De elektriciteitsproductie van een 
windturbine hangt voornamelijk af  
van drie dingen; het vermogen van 
de generator (vergelijkbaar met een 
flink uit de kluiten gewassen fiets-
dynamo), de grootte van de wieken 
die bepalen hoeveel wind de molen 
kan vangen, en de hoeveelheid 
wind.  

In Houten ligt de gemiddelde 
windsnelheid tussen 6 en 8 meter 
per seconde. Het maximale 
vermogen van de turbine (welke 
wordt bereikt bij 12-15 m/s) wordt 
echter zelden gehaald. Als de V90 
Vestas windturbines van 2 en 3 
MegaWatt met elkaar worden 
vergeleken zal de 3 MW turbine bij 
hogere windsnelheden meer kunnen 
produceren door de grotere gene-
rator, maar bij lagere windsnelheden 
zal de 2 MW turbine geschikter zijn 
omdat deze bij lage winsnelheden 
eerder zal gaan draaien. Bij een 
gemiddelde windsnelheid leveren 
beide types molens evenveel op 
omdat de wieken even groot zijn. 

In Houten leveren beide types 
ongeveer dezelfde hoeveelheid 
elektriciteit. Echter, de kosten voor 
de Vestas V90 2 MW turbine liggen 
lager. 
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