Buren van windmolens vertrouwen wethouder niet

'We willen weer slapen'
HOUTEN
Direct omwonenden van
overlastgevende windmolens in
Houten willen graag praten over de
vraag hoe zij hun nachtrust
terugkrijgen, maar dat gesprek
weigeren zij te voeren met
verantwoordelijk wethouder Michiel
van Liere (D66).
MAARTEN VENDERBOSCH

Dat verklaarde gisteren Maurice
Bakker namens een groep
Houtenaren die al twee jaar klaagt
over geluidsoverlast en die zegt op
dit punt nooit gehoor te hebben
gevonden bij Van Liere. Die zou
hun klachten stelselmatig in de
wind hebben geslagen.
Windmolens in Houten vormen al
vijftien jaar een heet hangijzer. De
publicatie onlangs van een
evaluatierapport door de
Universiteit van Utrecht gooit nu
verse olie op het vuur. Dat
onderzoek laat zien dat destijds de
locatiekeuze verkeerd is geweest
(te dicht op woningen), dat klachten
over geluidsoverlast wel degelijk
terecht waren en dat de
klachtenafhandeling zeer te
wensen overliet. Met extra strenge
en voor Houten specifieke
voorschriften is getracht de
bevolking 'maximale bescherming'
te bieden, maar die belofte bleek
op drijfzand te rusten. Om het
allemaal nog pijnlijker te maken,
maakt Windpark Houten bovendien
zijn duurzaamheidsdoelstellingen
niet waar.

te willen treffen. Hij wil 'buiten de
bestaande kaders denken' en zelfs
Eneco vragen de molens 's nachts
stil te zetten. Van Liere kreeg van
de lokale politiek drie maanden de
tijd om orde op zaken te stellen. ,,Ik
zal er alles aan doen om het
geschonden vertrouwen te
herstellen.''
Maar nog voordat een uitnodiging
voor het eerste gesprek, op 9
december, de deur uit is, verklaart
Bakker niet met Van Liere aan tafel
te willen. ,,Praten is prima. Graag
zelfs, want we willen onze
nachtrust terug. Maar we willen een
vers paar ogen aan tafel zien, met
Van Liere zijn we volledig
uitgepraat.''
Inwonerspartij ITH en de SGP
drongen er bij de wethouder op aan
zijn windmolenportefeuille over te
dragen aan een collega-wethouder.
Maar de andere partijen willen dat
Van Liere de kans krijgt alsnog iets
moois te maken van het
windmolenavontuur.
Gezocht wordt nu naar een
onafhankelijke 'proces-regisseur',
die de gesprekken gaan
begeleiden. ,,Met hem/haar gaan
we verkennen wat de aanpak zou
moeten zijn,'' aldus een
woordvoerder namens Van Liere.

Bewoners, energiebedrijf Eneco en
de gemeente leefden al maanden
op gespannen voet met elkaar.
Vooral het vertrouwen dat
bewoners stellen in Van Liere is
zoekgeraakt.
Deze week in de gemeenteraad,
waar het evaluatierapport werd
besproken, betuigde de wethouder
spijt en kondigde aan maatregelen
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