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Ruben Berendts: ,,Wij gaan net zolang door tot de windmolens er staan.'' © Erik van 't Woud  

Ruben Berendts strijdt al 18 jaar voor windmolens bij 

Goyerbrug: ‘Ik ga net zolang door tot ze er staan’ 

Houtenaar Ruben Berendts is al achttien jaar bezig Windpark Goyerbrug van de grond te 

krijgen en in het zicht van de haven is hij niet van plan nog een duimbreed toe te geven: ,,Wij 

stoppen niet. Wij gaan net zolang door tot die windmolens er staan.’’ 

Maarten Venderbosch 08-09-22, 09:00  

Berendts zei dit dinsdagavond tijdens een zogenoemd rondetafelgesprek in Houten, in zijn 

geheel gewijd aan het beoogde windpark met straks vier megagrote turbines aan het 

Amsterdam-Rijnkanaal, dicht tegen de gemeentegrens met Wijk bij Duurstede. 
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Lees ook 

Burgemeester en wethouders van Houten zijn van plan Berendts de vereiste vergunning te 

verlenen, maar stellen daarbij als voorwaarde wel strengere eisen voor geluidshinder en 

slagschaduwen voor. Die normen zijn bedoeld om de overlast voor omwonenden van het 

windpark zo klein mogelijk te maken, maar in de visie van Berendts gaan ze te ver: ,,Straks 

hebben we wel een vergunning, maar geen windpark meer.’’ 

Financiële bodem onder zijn plan 

Berendts betoogt namelijk dat die extra strenge eisen het rendement van zijn windpark 

dusdanig frustreren, dat hij de exploitatie niet meer rondkrijgt en de financiële bodem onder 

zijn plan de windmolens niet kan dragen. ,,Ik hoop dus, dat de gemeenteraad van Houten 

hiermee niet instemt.’’ 

Tekst loopt door onder de foto.  

 
 

de Goyerbrug. © William Hoogteyling  

Op 20 september aanstaande neemt de gemeenteraad een definitief besluit over Windpark 

Goyerbrug. Deze zomer heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders laten 

uitzoeken of er een alternatief denkbaar en haalbaar zou zijn voor het park. Dat blijkt niet 

(tijdig) zo te zijn. Bovendien kan de gemeente rekenen op een zeer kansrijke miljoenenclaim 

van Berendts als deze daadwerkelijk de stekker uit zijn windpark zou moeten trekken. 

Berendts kondigde dinsdagavond alvast aan bezwaar aan te zullen tekenen, mocht de 

gemeenteraad akkoord gaan met de aangescherpte normen. ,,Dan moeten we weer een ander 

juridisch pad gaan bewandelen, want we gaan niet stoppen. We gaan net zolang door tot de 

windmolens er staan.’’ 
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Genoeg tijd verspild 

Ook andere insprekers voerden het woord. Aan de ene kant waren dat voorstanders van 

windenergie die vinden dat er langzamerhand genoeg tijd is verspild. Zeker met het oog op de 

klimaatcrisis en de energiecrisis moet er wat hen betreft onderhand worden doorgepakt. Ook 

de veronderstelde overlast die windmolens met zich meebrengen, werd door sommigen van 

hen in twijfel getrokken. 

De plannen voor deze grote windmolens zorgen voor grote maatschappelijke onrust, niet 

alleen in Houten maar ook in Culemborg en in Wijk bij Duurstede 

VVD-raadsfracties in Houten, Culemborg en Wijk bij Duurstede  

Aan de andere kant voerden direct omwonenden uit het Houtense dorp ‘t Goy en inwoners 

van buurgemeenten Wijk bij Duurstede en Culemborg het woord. Zij blijven zich tegen het 

windpark op deze plek keren. Niet omdat ze tegen windmolens zijn, maar omdat zij denken 

dat er wat Windpark Goyerbrug betreft onvoldoende maatregelen worden getroffen om hun 

gezondheid te beschermen. 

Normen op eigen houtje vaststellen 

De eerder verleende vergunning voor het windpark werd vernietigd door de Raad van State. 

Dat was het gevolg van tekortkomingen in de landelijke regelgeving. Houten maakt nu 

gebruik van de vrijheid om dan zélf normen te stellen die worden verbonden aan de 

vergunning. De gezamenlijke VVD-raadsfracties in Houten, Culemborg en Wijk bij 

Duurstede dringen er ondertussen op aan dat Houten die normen niet helemaal op eigen 

houtje vaststelt, maar dat ze ook worden voorgelegd aan de buurgemeenten.  

De liberalen vinden ook dat de inwoners van de beide buurgemeenten actief betrokken 

moeten worden bij het participatietraject. ,,De plannen voor deze grote windmolens zorgen 

voor grote maatschappelijke onrust, niet alleen in Houten maar ook in Culemborg en in Wijk 

bij Duurstede. Het publiek maakt zich zorgen over horizonvervuiling en gezondheidsrisico’s 

voor mens en dier zoals laagfrequente trillingen via de bodem, slagschaduw en 

geluidsoverlast. Hier ligt een zorgplicht voor de overheid.” 

 


