
Eigenaar Eneco naar de rechter:
windmolens in Houten staan veel te
vaak stil
Eigenaar Eneco van Windpark Houten stapt naar de
rechter in een poging de extra strenge eisen van
tafel te krijgen die gelden voor de turbines aan het
Amsterdam-Rijnkanaal. Eneco hoopt dat ze straks
op volle toeren mogen draaien en daarmee flink
meer groene stroom produceren.
Maarten Venderbosch 05-11-19, 13H16

Een van de windmolens bij Houten, die niet op volle kracht mag draaien. © foto ricardo smit

De  zogenoemde ‘maatwerkvoorschriftenʼ werden in 2012 ingesteld om
omwonenden extra bescherming te bieden tegen geluidsoverlast en hinder
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van slagschaduwen. De molens in Houten draaien sindsdien onder het
strengste regime van het land, strenger nog dan wettelijk verplicht. Gevolg
is tegelijk ook, dat ze al jarenlang minder duurzame energie opwekken dan
mogelijk is. 

Ondanks de strenge voorschriften is het van meet af aan klachten blijven
regenen over met name geluidsoverlast. Boze omwonenden kwamen
lijnrecht tegenover Eneco en de gemeente Houten te staan. Ook in de lokale
politiek vlamde het debat over de windmolens geregeld op.

Eneco plaatste onder meer geluiddempers (‘uilenverenʼ) op de rotorbladen
en pakte de hinderlijke bromtoon aan waarover vooral in de nachtelijke uren
klachten bleven binnenkomen. ,,De stap naar de rechter zouden we liever
niet zettenʼ ,̓ zegt woordvoerder Arie Spruit van Eneco. ,,We hebben er de
afgelopen jaren alles aan gedaan om tot oplossingen te komen. Helaas
hebben die inspanningen voor geen van de betrokken partijen een
bevredigend resultaat opgeleverd.̓ ʼ

We hebben er de afgelopen jaren alles aan
gedaan om tot oplossin gen te komen. Helaas
hebben die inspannin gen voor geen van de
betrokken partijen een bevredi gend resultaat
opgeleverd.

Arie Spruit , Eneco

Maatwerk

In 2018 draaiden de windmolens op proef drie maanden volgens een
aangepast programma: overdag ietsje harder en in de nacht juist een beetje
minder. Doel was omwonenden een betere nachtrust te gunnen, terwijl de
molens per saldo meer duurzame energie zouden opwekken. Een
belevingsonderzoek van de Universiteit Utrecht liet daarna zien dat mensen
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dicht bij de molens nog steeds hinder ervaren. Daarop werd besloten de
draaiproef niet permanent te maken en weer terug te keren naar de oude,
strenge maatwerkvoorschriften. 

Eneco vindt dat deze bepalingen hun doel compleet voorbij zijn geschoten:
,,Zij zorgen al jaren voor veel klachten, minder duurzame energie en veel
discussie over de interpretatie en handhaving. Het effect ervan is eerder
averechts.̓ ʼ Eneco vindt bovendien dat de tijden zijn veranderd. Terwijl
overal wordt gezocht naar duurzame oplossingen voor de klimaatcrisis,
draaien in Houten drie windmolens op een laag pitje vanwege de hinder die
een betrekkelijk kleine groep omwonenden ervaart.

Net als Eneco verklaarde onlangs ook Houtenaar Ernst van Zuijlen naar de
rechter te zullen stappen om de maatwerkvoorschriften van tafel te krijgen.
Hij stond met de coöperatie Uwind mede aan de wieg van Windpark
Houten. De mate van overlast die omwonenden zeggen te ondervinden,
wordt volgens Van Zuijlen schromelijk overdreven. 
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