inspreken op Ronde Tafel Gesprek 21 juni 2016 over het Programma duurzaam houten
door Jan Wassenaar, namens Redelijk Houten
Geachte aanwezigen,
Mijn naam is Jan Wassenaar. Namens Redelijk Houten wil ik commentaar geven op het Programma
Duurzaam Houten.
Ik wil het over twee dingen hebben, over
1) het streefpercentage duurzame energie
2) de Houtense windmolens
Het streefpercentage duurzame energie:
De doelstelling is 16% duurzaam opgewekte energie in 2018.
Bij de berekening van de opgewekte energie worden zonnepanelen bij zowel bedrijven als
huishoudens meegerekend.
Vervolgens wordt het percentage berekend als aandeel van de alleen door huishoudens verbruikte
energie.
We vinden dit verwarrend en niet redelijk.
Neem het percentage duurzame energie als aandeel van het totale energieverbruik.
Het is natuurlijk jammer dat we dan minder ver zijn, maar het is wel eerlijker.
De windmolens:
Zoals u waarschijnlijk weet, staan de Houtense windmolens het merendeel van de tijd stil.
Met name door de maatwerkvoorschriften voor het geluid.
Toch is er nog steeds geluidsoverlast, dit is echter alleen hoorbaar voor enkele klagers.
Redelijk Houten heeft intensief gezocht, en diverse oproepen gedaan.
Maar het geluid hebben we niet kunnen waarnemen.
Tot nu tot nu toe heeft niemand het ons kunnen laten horen.
De molenstilstand beperkt het opgewekte vermogen met het equivalent van 5 voetbalvelden aan
zonnepanelen. Dit lijkt deels onnodig.
De onduidelijkheid over de geluidsoverlast blokkeert ook de planning en realisatie van de volgende
windmolens.
Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat al in 2018 meer windmolens in Houten zullen staan.
Daarom heeft voor het behalen van de energie-doelstelling de eerste prioriteit:
- bepalen van aard en oorzaak van de ervaren geluidsoverlast.
- oplossen van deze overlast
Zodat de windmolens gewoon kunnen draaien op momenten dat ze geen waarneembare overlast
geven door geluid of slagschaduw.
En zodat de volgende windmolens kunnen worden gepland en gerealiseerd.
Maar doe dit wel gezamenlijk, en niet in langdurig geheim overleg. Dit is een zaak van alle inwoners
in Houten!
Neem dit als actiepunt op in het programma.
Bedankt voor uw aandacht.

