
Houten ‘moet’ verder met 
windpark Goyerbrug, ermee 
stoppen leidt tot een 
miljoenenstrop 

Nu de stekker uit Windpark Goyerbrug trekken, zadelt de gemeente Houten 

op met een enorme financiële strop. Bedragen worden geheim gehouden, maar 

de gemeente kan in dat geval naar alle waarschijnlijkheid rekenen op een fikse 

miljoenenclaim. 
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Dat werd maandagavond duidelijk tijdens een informatieavond over het 

windpark, waar verantwoordelijk wethouder Paul van Ruitenbeek uitlegde 

waarom het nieuwe gemeentebestuur tóch verder wil gaan met windpark 

Goyerbrug. Daar zijn meerdere redenen voor, maar de dreiging van een 

financiële oorwassing is wellicht de belangrijkste. 

Substantieel groot bedrag 

,,Nu stoppen brengt grote juridische risico’s met zich mee’’, aldus Van 

Ruitenbeek. Hij sprak daarbij van een ‘substantieel groot bedrag’ als 

schadeclaim ‘dat een fors beroep zal doen op de financiële positie van de 

gemeente’. 

Windpark Goyerbrug is een particulier project van Houtenaar Ruben 

Berendts. Hij wil vier megagrote turbines plaatsen langs het Amsterdam-

Rijnkanaal bij Schalkwijk, tegen de gemeentegrens met Wijk bij Duurstede. 

Wijkenaren, samen met inwoners van Culemborg en direct omwonenden, 

verzetten zich uit vrees voor overlast al jaren tegen dit plan. 

Ik zou zelf ook niet blij worden van een 
windmolen vlak bij mijn huis 
Wethouder Paul van Ruitenbeek 



Onder het vorige gemeentebestuur - met daarin GroenLinks 

vertegenwoordigd - kreeg Berendts de benodigde vergunning. Die werd 

vanwege gebreken in de landelijke regelgeving echter vernietigd door de 

Raad van State. Het is nu aan de gemeente of Berendts opnieuw zijn 

vergunning krijgt. Het gemeentebestuur moet daarbij ook besluiten welke 

normen gaan gelden voor zaken als geluid en slagschaduw. 

Weerstand 

De coalitie die Houten na de raadsverkiezingen is gaan besturen, voelt 

weinig voor windmolens. De partijen Inwonerspartij Toekomst Houten, 

NatúúrlijkHouten, VVD en SGP spraken met elkaar af het windpark te gaan 

‘heroverwegen’. De letterlijke tekst hierover in het coalitieakkoord luidt: ‘We 

realiseren ons dat er bij omwonenden weerstand is tegen windpark 

Goyerbrug en gaan serieus verkennen of er een vergelijkbaar in opbrengst 

en tijdig te realiseren alternatief voor het windpark is. We kijken hiernaar 

met realisme en nemen de juridische en financiële belangen van de 

gemeente en gemeenschap serieus.’ 

De conclusie van deze serieuze verkenning is nu dat afzien van windpark 

Goyerbrug gewoon niet kan. Los van de dreiging van een miljoenenclaim is 

het onmogelijk op korte termijn alternatieven te vinden waarmee Houten 

zijn duurzame beloftes aan de Utrechtse regio kan inlossen. 

We staan wel met z’n allen voor een grote 
duurzame opgave. Voor sommigen is dat best 
lastig, dat begrijp ik heel goed 
Wethouder Paul van Ruitenbeek 

Deze staan nauwkeurig omschreven in de Regionale Energiestrategie 

(RES). Vóór 2025 moeten benodigde vergunningen verleend zijn, in 2030 

moeten vervolgens de zonneweides en/of windmolens hun groene stroom 

leveren. Van Ruitenbeek: ,,Voor beide geldt dat we zo’n alternatief niet 

binnen die termijnen kunnen organiseren.’’ 

https://www.ad.nl/utrecht/raad-van-state-houten-moet-binnen-20-weken-besluiten-over-windpark-goyerbrug~a78a08d3/
https://www.ad.nl/utrecht/raad-van-state-houten-moet-binnen-20-weken-besluiten-over-windpark-goyerbrug~a78a08d3/


Niet blij 

Als antwoord op vragen uit de zaal gaf de wethouder aan begrip te hebben 

voor de zorgen van omwonenden. ,,Ik zou zelf ook niet blij worden van een 

windmolen vlak bij mijn huis. Maar aan de andere kant staan we wel met 

z’n allen voor een grote duurzame opgave. Voor sommigen is dat best 

lastig, dat begrijp ik heel goed.’’ 

Alles afwegend zien burgemeester en wethouders geen andere 

mogelijkheid dan toch weer het pad bewandelen op weg naar een nieuwe 

vergunning voor Berendts. Daarvoor moet de gemeenteraad een 

zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. Als die er komt, 

denkt Van Ruitenbeek dat in december de nieuwe vergunning voor 

Windpark Goyerbrug een feit kan zijn. 

Houten heeft overigens besloten, na Windpark Houten en straks het nieuwe 

Windpark Goyerbrug, niet aan een derde windpark te willen beginnen. 


