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Culemborg, 11 februari 2021, 
 
 
Betreft: Pas op de plaats Raad van State bij toestaan windparkvergunningen! 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
Bij dezen informeren wij u over de recente beslissing van de Raad van State om de beoordeling op te schorten van de plannen voor drie windparken, 
waaronder dat bij Goyerbrug in Houten.  

Onze stichting heeft samen met Stichting Belangen Wijkersloot e.o. en ruim 70 individuele burgers/belanghebbenden hoger beroep aangetekend tegen het 
besluit van de gemeente Houten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 4 windturbines met een hoogte van 240 meter. Zoals u 
ongetwijfeld weet, recht tegenover de Redichemse Waard, in de achtertuin van Culemborg. Een door onze eigen gemeente en door u allen tegen milieu- en 
landschapsvervuiling beschermd gebied. Een natuur- en recreatiegebied, dat in de windvisie van onze gemeente bewust is uitgesloten als locatie voor 
windturbines. 

In ons beroepsschrift wordt aangevoerd dat de centrale en lokale overheid in ons land en de bestuursrechter zich dienen te houden aan het zogenaamde 
Nevele arrest van het Europese Hof van juni 2020. De Raad van State neemt deze stelling zo serieus, dat zij vóór de helft van 2021 van gedachten wil wisselen 
met onze en de bij de andere twee projecten betrokken advocaten over de geldigheid van de milieuregels uit het zogenaamde Activiteitenbesluit en de 
Activiteitenregeling van de Raad van State. Wordt ons standpunt overgenomen, dan kan dit grote gevolgen hebben voor alle verleende en te verlenen 
vergunningen voor windturbines in Nederland. 
 

Wij vragen u met klem om gegeven deze ontwikkelingen ook als gemeente een pas op de plaats te maken met de ontwikkeling van nieuwe wind- en 
zonneparken. Net als de Raad van State. Net als twee verantwoordelijke ministers. Niet voor niets wordt de commissie Brenninkmeier1 in het leven geroepen.  

 

Het eigen belang van de zwaar gesubsidieerde zogenaamde ondernemer/initiatiefnemer en de energiebedrijven achter hem, is lang en ten onrechte als 
algemeen belang gezien. Provincie, gemeente en rechtbank focussen tot op heden vooral op de procesgang en op de rechtmatigheid van besluiten. Niet of 
nauwelijks op de rechtvaardigheid en de gevolgen voor alle omwonenden. Van het werkelijk zoeken naar draagvlak is geen sprake.  
 

Niet te negeren is de toenemende kritiek op de RES bureaucratie. Niet te negeren is ook het uit handen geven van de eigen sturings- en controlemacht door 
gemeenteraden. Het Klimaatakkoord is niet heilig en schreeuwt om aanpassing. Elektriciteitsopwekking via windturbines, zonnepanelen en de stook van 
biomassa resulteert in een hogere CO2-uitstoot en heeft zo een averechts effect. Dat windturbines en zonneweiden een verslechtering betekenen van de 
leefomgeving van het grootste deel van het Nederlandse platteland wordt alom erkend. Idyllische landschappen veranderen in energie-industrie gebieden. 
Wat als je hier gewoon tegen bent, vanwege de slechte prestaties, de industrialisering van het landschap, het verpeste uitzicht, de gezondheidsklachten, de 
waardedaling van je huis? Geen mens wil een windmolen in zijn voortuin.  
 
De overheid kan niet langer nalaten verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van al haar burgers als het gaat om de energietransitie Die burgers zelf 
waren niet betrokken bij de klimaattafels. De grote energiebedrijven mochten wel aanschuiven, met uitzondering van de producenten van kernenergie. Zij 
hebben aan de klimaattafel plannen ontworpen, waarmee zijzelf miljarden aan subsidies in de wacht slepen. Betaald door de burger via een jaarlijks groeiende 
belastingtoeslag in de energierekening. De energiebedrijven maken 12 procent rendement op de windparken, met staatsgarantie. Niet zo gek dat Amazon en 
Microsoft en vele anderen in ons land energie laten opwekken 

Er zijn vele organisaties ontstaan, die zich verzetten tegen de bouw van wind- en zonneparken en het gebruik van biomassa. Ook in Culemborg. Zij rekenen op 
een gemeenteraad die ook voor hun in de bres springt. Die afstand doet van uitspraken alsof onze gemeente de aanleg van de energieparken slechts 
faciliteert.  

Maak alstublieft net als de Raad van State pas op de plaats en neem de tijd voor een fundamentele heroriëntatie.  

Met vriendelijke groet, 

Stichting Redichem – De Geeren 

Jos Sturkenboom, secretaris 

                                                      
1 A. Brenninkmeier: “Onze democratische rechtsstaat functioneert niet. Wij leven in een land waar de 
wetgever, de uitvoerder én de rechtspraak structureel zijn vergeten dat het uitgangspunt van 
overheidshandelen moet zijn dat burgers behoorlijk worden behandeld…We hebben een wetgever die zich niet 
aan de rechtsstaat houdt, een uitvoerder die de wet klakkeloos opvolgt (…) en een rechter die zich 
gouvernementeel opstelt en het beleid alleen maar bevestigt”. 
 


