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Motie
Duidelijkheid over geluidsmetingen

Raadsvoorstelnummer: 596701

(keuze)
- Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 7

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 20 september 2022

Onderwerp: windpark Goyerbrug ontwerpvergunning en -verklaring van geen bedenkingen

De raad,
Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat: 

• Er vragen en zorgen leven bij inwoners van (de kernen) van de gemeente Houten, alsook 
omliggende gemeenten, over het geluid dat het windpark Goyerbrug zal produceren, en of het 
geluid binnen de gestelde normen zal blijven;

• Er onduidelijkheid bestaat over welke metingen gedaan zullen worden en hoe, zoals hieronder 
toegelicht. 

• De initiatiefnemer van het windpark Goyerbrug via akoestisch onderzoek moet aantonen dat de 
windmolens voldoen aan de gestelde geluidsnormen (combinatie van metingen aan de turbines 
door de fabrikant (brongeluid), en berekeningen wat dat brongeluid in de omgeving van het 
windpark betekent qua geluidsbelasting);

• Er vanuit omwonenden vragen leven rondom ‘nulmetingen’ ter plaatse. Heldere communicatie over 
welk type nulmeting wel en niet gedaan wordt en de onderbouwing daarvan is daarom van groot 
belang.

• In de vergunning geen aparte normen gesteld worden voor laagfrequent geluid en trillingen van 
het fundament. 

• Het goed is duidelijk te communiceren waarom dit zo is, om misvattingen te voorkomen.
• Metingen door initiatiefnemer tijdens de inregelperiode van het draaiprogramma duidelijk moeten 

maken dat de windturbines binnen de normen blijven, waarbij de RUD een onafhankelijke vinger 
aan de pols houdt;

• De definitieve geluidsproductie van windturbines enigszins verschilt per merk en type en op dit 
moment hierover nog geen keuze is gemaakt, behalve dat deze zal moeten voldoen aan de 
normen in de vergunning.
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Van oordeel dat:
Het van belang is aan iedereen duidelijkheid te verschaffen over de geluidmeetprocedure en de 
resultaten ervan, rondom de bouw en na realisatie van het windpark.

Verzoekt het college

1. Inwoners van Houten en/of omwonenden van het windpark) te informeren over de verschillende 
geluidsmetingen rondom de bouw en na de realisatie van windpark Goyerbrug;

2. Hen te informeren over zowel de procedure van meten als de resultaten van de metingen;
3. De raad zo spoedig mogelijk te berichten over de uitvoering van punten 1 en 2.

En gaat over tot de orde van de dag.
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