
AMENDEMENT  3

Agendapunt: 2.2
Raadsvoorstel: 453

Onderwerp: Het proces op weg naar de structuurvisie windenergie in Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 5 februari 2020

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
De tekst van de beslispunten 1 en 2 te vervangen door de volgende tekst: 
1. a.    Het starten van een winddialoog in de gebieden 1 tot en met 5 genoemd in het MER. 

       Het starten van deze winddialogen impliceert niet dat de raad deze locaties geschikt vindt. 
b. Het gedeelte van locatie 5 gelegen ten noorden van de A1 zal niet worden opgenomen in de 

structuurvisie windenergie, onder meer omdat dit in strijd is met de Gebiedsvisie Zeumeren. 
Derhalve kan dit gebied van de winddialoog worden uitgesloten.

c. De gebieden 6 t/m 13 genoemd in de MER zullen straks niet in de structuurvisie windenergie worden 
opgenomen als niet eerst en alsnog een winddialoog in deze gebieden heeft plaatsgevonden.

2. a.    Akkoord te gaan met de organisatie van een winddialoog waarin het college in gesprek gaat met alle
              inwoners en hun betrokken organisaties die dat willen en dat de inwoners die wonende binnen een 

straal van 1 kilometer van de windmolen(s) een persoonlijke uitnodiging krijgen waarin duidelijk staat 
waar volgens de MER windmolens kunnen worden geplaatst. 

b. In het kader van deze dialoog zal het college deze omwonenden ook de vraag voorleggen of en zo ja, 
onder welke voorwaarden, er bij hen draagvlak is voor het realiseren van in de MER genoemde 
windmolens. De beantwoording op deze vragen worden transparant en controleerbaar 
gedocumenteerd.

Toelichting:
 Binnen de kaders in de gebiedsvisie Zeumeren, passen windmolens niet.
 Een echte dialoog met inwoners moet ook gaan over de vraag of er op de als geschikt genoemde 

locaties wel of niet windmolens moeten komen. Ofwel is er wel draagvlak? En moet dus niet beperkt 
zijn tot een dialoog over het HOE van de uitvoering zoals type windmolen, uitvoeringsdetails, 
eigendomsverhoudingen, enzovoort. Aldus zullen de bezwaren van de inwoners zoals bijvoorbeeld 
die van Terschuur en Zwartebroek en hun organisaties, serieus moeten worden genomen. 

 Iedereen binnen de straal waarin overlast is te verwachten moet mee kunnen praten. En dat is zeker 
een kilometer, iets dat in Nederland hardnekkig door alle bestuurslagen wordt ontkend. Wij wijzen er 
echter op dat de Duitse regering heeft besloten om een afstandsnorm van 1 km in te voeren. 

 Organisaties en particulieren die een economisch belang hebben bij de realisatie van windmolens 
horen niet deel te nemen aan de winddialoog. Als het college zich in het kader van de 
informatievoorziening door hen wil laten bijstaan dan kan dat, maar dan moet voor de inwoners 
duidelijk zijn in welke hoedanigheid die belanghebbenden daar aanwezig zijn. 
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