SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 31 januari 2014.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Gerard Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: incident windmolen Denemarken.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1.

2.
3.

4.

Is het u bekend dat afgelopen zondagnacht in Denemarken een wiek van een vrijwel nieuwe windmolen
van een vergelijkbaar type als die in Houten, de Vesta V90, is afgebroken en zo ja, deelt u dan onze
zorg dat een dergelijk dramatisch voorval zich zomaar ook in Houten kan voordoen?
Zo ja, bent u met ons van mening dat dit voor de omwonenden, de gebruikers van de sportvelden en van
de weggebruikers extra risico voor hun veiligheid betekent?
Bent u het met ons eens dat de windturbines in onze gemeente met onmiddellijke ingang stop gezet dienen te worden in afwachting van het resultaat van het onderzoek naar de oorzaak van deze breuk door
de bouwer van deze windmolens?
Bent u bereid, afhankelijk van het resultaat van het onderzoek, Eneco wekelijks te laten rapporteren
aangaande de conditie van de windmolens en naar aanleiding van zichtbare en onzichtbare defecten dit
per direct te communiceren met onze inwoners?

Toelichting: ITH is sterk voorstander van duurzame energie, ook van het opwekken van elektriciteit door windmolens. De plaatsing van de drie windturbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal, op de locatie De Meerpaal heeft
ITH evenwel altijd een verkeerde keus gevonden. Te dicht op woningen, sportvelden en wegen.
Mocht zich in onze gemeente hetzelfde voordoen als in Denemarken, dan kan dat bij ons, gelet op de locatie, catastrofale gevolgen hebben. We moeten daarbij bedenken dat het om zeer grote wieken gaat.
Over de oorzaak is nog niets bekend. Hangende het onderzoek, dienen de windmolens per direct stop gezet te
worden om risico’s voor iedereen, die in dat gebied woont, zich daar ophoudt of zich daar begeeft, uit te sluiten.
Kunt u ons ook uiteenzetten wat de afspraken zijn in de vergunningverlening met betrekking tot meldingen van
defecten, reparaties en onderhoudswerkzaamheden, waardoor omwonenden bloot worden gesteld aan verhoogd
en voortdurend risico van bijvoorbeeld slagschaduw, waardoor wellicht een aanscherping van afspraken nodig is.
In afwachting van uw reactie, teken ik,
hoogachtend en met vriendelijke groet,

Gerard Zandbergen.
Fractievoorzitter I.T.H.

