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Onderwerp

Windpark Goyerbrug
Geachte leden van de raad,
In deze collegebrief informeren wij u over recente ontwikkelingen rond Windpark Goyerbrug. Daarbij
duiden wij de rol van de gemeente en geven een doorkijk naar de komende periode en de inzet van
het college daarin.

Aanleiding
In het AD van 22 juni 2018 heeft de initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug aangekondigd een
aanvraag in te gaan dienen voor een omgevingsvergunning. Eén van de voorbereidende handelingen
voor deze aanvraag is een MER-beoordeling. Op 2 juli jongstleden heeft de initiatiefnemer de
gemeente om een MER-beoordeling verzocht. Daarmee is de gemeente nu in een formele rol bij
Windpark Goyerbrug.

Kernboodschap
Stand van zaken
De initiatiefnemer voor Windpark Goyerbrug heeft aangekondigd binnenkort een
omgevingsvergunning bij de gemeente aan te vragen. Voor alle duidelijkheid: deze aanvraag ligt er
nog niet. Wij verwachten deze na de zomervakantie. Pas dan beschikt de gemeente over inhoudelijke
informatie over Windpark Goyerbrug. Zoals bijvoorbeeld het type windturbines en het door de
initiatiefnemer doorlopen communicatie-Zparticipatietraject.
De initiatiefnemer rondt op dit moment de laatste voorbereidingen af. Twee formele stappen daarin
zijn:
1. Aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming
Op 15 juni 2018 heeft de initiatiefnemer bij de provincie een aanvraag ingediend voor ontheffing van
de Wet natuurbescherming. Deze procedure kan los van de aanvraag voor een omgevingsvergunning
doorlopen worden. Gedeputeerde Staten is bevoegd gezag voor deze ontheffing. Het besluit moet
bekendgemaakt worden. Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tegen dit besluit.
2. Aanvraag vormvrije MER-beoordeling
Een initiatiefnemer kan, voorafgaand aan een vergunningsaanvraag, een MER-beoordeling
aanvragen bij de vergunningverlener. De vergunningverlener beoordeelt dan welke procedure gevolgd
moet worden voor de Milieu Effect Rapportage (MER). Het is een technische toets zonder een
inhoudelijk oordeel over het plan! De gemeente heeft de aanmeldingsnotitie vormvrije MERbeoordeling op 29 juni 2018 ontvangen. Als vergunningverlener is het college bevoegd om hier een
oordeel over te vellen. Het besluit moet bekendgemaakt worden en zal onderdeel zijn van de stukken

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Er geldt geen aparte bezwaar- of beroepsprocedure
voor de vormvrije MER-beoordeling. Dat is te zijner tijd onderdeel van de eventuele juridische
procedure tegen het besluit op de vergunningsaanvraag.
De gemeente is vergunningverlener
De gemeente is vergunningverlener voor Windpark Goyerbrug. Formeel is de gemeente dan ook pas
in beeld op het moment dat zij een aanvraag heeft ontvangen. Nu de initiatiefnemer vooruitlopend op
de vergunningsaanvraag een aanmeldingsnotitie vormvrije MER-beoordeling heeft ingediend, is het
college formeel in beeld gekomen. Als vergunningverlener heeft de gemeente vooral een toetsende
rol: voldoet het windpark aan alle wet- en regelgeving en past het binnen het gemeentelijke
(ruimtelijke) beleid?
Draagvlak is voor de wet geen beoordelingscriterium, maar voor ons wel belangrijk. Het is in eerste
instantie aan de initiatiefnemer om inwoners te betrekken bij het plan. De gemeente heeft een leidraad
communicatie en participatie bij particuliere (bouwjinitiatieven gemaakt voor initiatiefnemers. Hierin
staat beschreven hoe de omwonenden betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van een initiatief.
De verantwoordelijkheid en de uitvoering hiervan ligt bij de initiatiefnemer. Wij monitoren wat de
initiatiefnemer doet op dit gebied en wegen dit te zijner tijd mee in het besluit op de
vergunningaanvraag.
Ook bij het besluit over de vergunningverlening is participatie aan de orde. Wij betrekken de inwoners
sowieso op de formele momenten. Zoals de terinzagelegging van het conceptbesluit, wat de start is
voor het indienen van zienswijzen. Maar ook buiten de formele procedures willen wij in gesprek gaan
met inwoners. Deze zomer volgt een plan van aanpak hiervoor.
Communicatie in de afgelopen en komende periode
Omdat de gemeente formeel nog niet betrokken was bij Windpark Goyerbrug, zijn wij tot op heden niet
actief naar buiten getreden hierover. Om voorbereid te zijn op vragen is een lijst met veelgestelde
vragen opgesteld. Deze vragen met antwoorden worden vandaag op www.houten.nl gepubliceerd.
Het is een levend document dat wij naar aanleiding van ontwikkelingen, vragen en reacties zullen
blijven aanvullen.
Naar aanleiding van de berichtgeving heeft op 27 juni j.l. een gesprek plaatsgevonden met Mooi ’t
Goy. Het doel hiervan was om van gedachten te wisselen over hoe de participatie rond de
behandeling van de vergunningaanvraag voor Windpark Goyerbrug het beste vormgegeven kan
worden. Een vergelijkbaar gesprek heeft gisteren plaatsgevonden met de Stichting Leefbaar
Buitengebied Houten.
Vooruitlopend op het plan van aanpak voor het (communicatie- en participatie)proces rond de
vergunningaanvraag voor Windpark Goyerbrug, is een (beknopt) communicatieplan gemaakt voor de
komende periode. Dit is mede gebaseerd op de ontmoeting met Mooi ’t Goy. U vindt dit
communicatieplan als bijlage bij deze brief.
Omwonenden buiten Houten
Het Windpark Goyerbrug ligt dicht bij de grens met Wijk bij Duurstede. Ongeveer tweederde van alle
woningen binnen anderhalve kilometer van het windpark staat in de gemeente Wijk bij Duurstede.
Culemborg is de dichtstbijzijnde grotere kern. Wij hebben dan ook contact met deze buurgemeenten
om hen te informeren over de recente ontwikkelingen en te polsen wanneer en hoe zij betrokken
willen zijn. De communicatie richting hun inwoners is daarbij nadrukkelijk onderwerp van gesprek. Dit
zal een plek krijgen in het eerdergenoemde plan van aanpak.

Consequentie
Wij verwachten rond eind augustus een besluit te nemen over de MER-beoordeling. Aangezien dit
een zuiver technisch/procedurele toets is zonder eigen bezwaar- of beroepsmogelijkheid, zal de
communicatie hieromtrent zeer beperkt zijn.
De initiatiefnemer zal naar verwachting vrij snel daarna een vergunningaanvraag indienen voor
Windpark Goyerbrug. De zomermaanden wordt gewerkt aan een plan van aanpak om het proces voor
deze vergunningaanvraag, met name wat betreft communicatie en participatie, uit te lijnen. Zodra de
vergunningaanvraag binnen is, gaat het formele traject van start.
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Wat betekent dit voor de raad(procedureel)
Het college is bevoegd tot het verlenen van de omgevingsvergunning. Hiervoor geldt de uitgebreide
procedure vanwege afwijken van het bestemmingsplan. Dat betekent dat de beslistermijn 26 weken is,
eenmalig te verlengen met 6 weken. Onderdeel van de procedure is het conceptbesluit, waarop
belanghebbenden een zienswijze kenbaar kunnen maken. Zowel voor het conceptbesluit als voor het
uiteindelijke besluit is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.
Zodra de vergunningaanvraag binnen is, informeren wij u graag nader over het te doorlopen proces.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met B. Tettelaar- van Nunen via telefoonnummer
(030)-63 92 611.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
de secretaris,
de burgemeester,

H.S. den Bìeman

Bijlagen(n):

1.

W.M. de Jorrg

Communicatie Â participatie Windpark Goyerbrug zomer 2018
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