
Slagschaduwhinder en geluidshinder Windmolens 

 

Beste buurtbewoners, 

Een aantal van jullie zullen ongetwijfeld net zoals wij hinder ervaren van de windmolens. 
Afhankelijk van de afstand en de ligging van de woning tot de windmolens zal dit voor de een 
resulteren in hinderlijke slagschaduw en voor de ander tot geluidshinder of zelfs beide. 
 
De gemeente Houten heeft als bevoegd gezag onder bepaalde voorwaarden Eneco een vergunning 
verleend voor de plaatsing van de 3 windmolens.  
Dit betekend dat de gemeente Houten dient te handhaven oftewel  toe te zien dat Eneco handelt 
overeenkomstig de verleende voorwaarden zoals opgenomen in de verstrekte vergunning. 
 
De gemeente Houten heeft in antwoord op de ingediende zienswijzen ten tijde van bezwaar 
geantwoord dat de windmolens voorzien zouden worden van een stilstandvoorziening i.v.m. 
slagschaduw. Zie bijlage antwoord op vraag 16 en een voorziening om geluidoverlast te beperken zie 
bijlage antwoord op vraag 15. 
In rapport slagschaduw van de gemeente staat dat de windmolens moeten kunnen draaien zonder 
dat er slagschaduw optreedt. Wij ervaren helaas iets anders. 
Wettelijk gezien moeten de geplaatste windmolens voorzien zijn van een stilstandvoorziening. 
 
De verwachting is dat in de winterperiode de slagschaduw vaker en langduriger zal voorkomen dan 
nu het geval is vanwege een lagere stand van de zon. 
 
Om de gemeente te bewerkstelligen dat zij haar bevoegdheden als handhaver van de wettelijke 
voorwaarden ook uitoefent is het zaak dat wij ieder afzonderlijk de klachten blijven melden bij de 
gemeente Houten.  
Kortom hoe meer bewoners zijn of haar klachten meldt des te sneller de gemeente Eneco zal moeten 
dwingen de windmolens zo in te regelen dat er geen spraken meer zal zijn van slagschaduw. 
Ook kunt u eventueel na uitblijven van resultaat de gemeente en/of Eneco aansporen tot stilstand  
via uw rechtsbijstand verzekering. 
 
Bij het melden van de klachten graag datum, tijdstip en duur van de klacht melden evenals het adres. 
 
Waar kan ik mijn klachten melden:  
  

1. Hr. Anton Moons toezicht en handhaving Ma t/m Do telf. 030-6392755 
anton.moons@houten.nl   

2. Telefonische melding spoedgevallen (weekend en avond) gemeente Houten 030-6392101 
3. Omgevingsloket@houten.nl 
4. Schriftelijk aan college van Burgemeester en Wethouders Gemeente Houten met een 

afschrift aan de raad. 
 

Filmpjes m.b.t. hinderlijke slagschaduw graag mailen naar de hr. Moons. 
Ik hoop dat wij met elkaar de hinder zo snel mogelijk kunnen beperken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fred Verbon 
Maaspolder 44  
Houten 
fpmverbon@gmail.com 
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