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Geachte mevrouw van der Blonk, 

 

Op 6 mei 2018 heeft de heer G.J. Versteeg, toezichthouder van de RUD Utrecht, een verzoek tot handhaving 

ontvangen van een bewoner van de Rijnpolder in de gemeente Houten.  

Het verzoek betreft de door hem ervaren overlast, veroorzaakt door slagschaduw van een molen behorende uw 

inrichting van het Windpark Veerwagenweg (Eneco) op de locatie Veerwagenweg bij 100 in Houten. Als bijlage bij 

de klacht is een filmopname gevoegd ter ondersteuning van zijn klacht. Deze klacht en bijlage zijn u op 8 mei 

2018 door de heer Versteeg gemaild. 

 

Vervolgens is door u per mail en in een telefonisch overleg aangegeven dat u van mening bent dat er geen sprake 

is van slagschaduw. 

 

Wij zijn echter een andere mening toegedaan. U hanteert de definitie van slagschaduw zoals deze in het 

Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) gebruikelijk is. Voor het Windpark is echter op 11 juli 

2012 het Besluit maatwerkvoorschriften (verder Besluit) afgegeven door de gemeente Houten, kenmerk 

12u06011.  

 

In de considerans van dit Besluit zijn onder andere de volgende passages opgenomen: 

 

Slagschaduw 

Aan de van rechtswege vervallen milieuvergunning hadden wij, om hinder door slagschaduw te voorkomen, het 

voorschrift verbonden dat de rotorbladen van de windturbines in het windpark automatisch moeten worden 

stilgezet als op de woningen van de direct omwonenden ……., die uitkijken op het windpark slagschaduw door 

draaiende rotorbladen kan vallen. Dit voorschrift had nulhinder tot gevolg en was een vastlegging van de 

toezegging van Eneco dat slagschaduw op die woningen volledig zou worden voorkomen. 

 

EN 

 

Uit het voorgaande blijkt dat het aan de van rechtswege vervallen milieuvergunning verbonden voorschrift verder 

gaat dan op grond van het Activiteitenbesluit nodig is. 
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Het begrip slagschaduw wordt door het Activiteitenbesluit beperkt tot maximale afstanden, stand van de zon ten 

opzichte van de horizon en in tijd. Het maatwerk neemt hier echter afstand van en spreekt van nulhinder 

waarmee slagschaduw in zijn breedste vorm wordt bedoeld.  

Op de ontvangen filmopname is het duidelijk herkenbare karakteristiek van slagschaduw zichtbaar in één van de 

in het Besluit genoemde woningen. Uit de door u afgegeven data van de betreffende molens blijkt niet dat de 

molen na dit moment is stopgezet. Aangezien het technisch niet haalbaar is om een molen direct stil te zetten als 

de omstandigheden dat vereisen kunnen wij niet van u verlangen dat deze direct stil staan maar de overlast mag 

in dat geval niet langer duren dan technisch realiseerbaar is. Dit wil zeggen dat wij van mening zijn dat de molen 

had moeten worden stopgezet op het betreffende tijdstip. Uit de door u toegezonden data blijkt dat niet. 

 

Soortgelijke constateringen zijn door ons ook gedaan naar aanleiding van de gemelde klachten op 12 juni 2018,  

1 juli 2018, 5 juli 2018, 8 juli 2018 en 10 juli 2018. Ook deze klachten zijn per mail aan u doorgezonden en wij 

hebben hierop de betreffende data per mail van u ontvangen. 

 

Voorschrift 2.2 van de betreffende vergunning luidt: 

De rotorbladen van de windturbines in het windpark moeten automatisch worden stilgezet als op de woningen van 

de direct omwonenden van het windpark ……… en op de woningen aan de rand van de nieuwbouwwijk De Hoon 

(hieronder valt de woning van de verzoeker) die uitkijken op het windpark slagschaduw door draaiende 

rotorbladen kan vallen. 

 

Uit het verzoek tot handhaving, de overige klachten en de daarbij getoonde filmopnames en de door u 

toegezonden data is gebleken dat dit voorschrift door u is overtreden. Dit betreft een overtreding van artikel 2.3 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

Wij verwachten van u dat door u de bloktijden van de instellingen voor het WP Houten zodanig aanpast dat er 

sprake zal zijn van nulhinder als bedoeld voor de in het Besluit genoemde woonwijken. U dient hiertoe vóór 1 

augustus 2018 de bloktijden van het windpark aan te passen en ons het aangepaste overzicht hiervan aan ons 

toe te zenden.  

 

Overigens hebben wij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht besloten het verzoek tot 

handhaving niet in behandeling te nemen omdat deze niet was ondertekend. Gezien het feit dat wij concluderen 

dat u wel degelijk in overtreding bent, hebben wij deze aanschrijving ambtshalve opgesteld.  

 

Tot slot 

Heeft u nog vragen over deze brief of de controle? Neem dan contact op met de toezichthouder via bovenstaande 

contactgegevens.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, 

namens hen, 

 
Mevrouw mr. H. Vicino 

teamleider Handhaving Bedrijven 

RUD Utrecht 

 


