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Geachte heer/mevrouw, 
 
U heeft misschien zelf ook al gemerkt dat het klimaat verandert. De voorraad fossiele 
brandstoffen is eindig. Mede om klimaatverandering te verminderen en minder 
afhankelijk te zijn van het buitenland is in Nederland afgelopen jaren veel zonne- en 
windenergie gerealiseerd. Ook de gemeente Barneveld heeft besloten in te zetten op 
zonne- en windenergie. Inmiddels is onderzocht dat uw woonomgeving de meest 
geschikte locatie lijkt voor de bouw van circa twee of drie windmolens. Met deze brief 
praten wij u hierover bij en nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. 
 
Windgesprek 
In dit gesprek kunnen wij u meer in detail bijpraten over het proces tot nu toe en wat 
wij de komende maanden gaan doen. Wij zullen u vragen wat voor u belangrijk is in 
het verdere traject en tijdens het verwachte gesprek met een toekomstig 
ontwikkelaar. Met deze informatie willen we in de Structuurvisie Wind bepalen hoe de 
ontwikkelaar met de omgeving moet participeren. Ook zijn wij benieuwd of u ideeën 
heeft voor eigenaarschap. Vanuit de gemeente vinden wij het belangrijk dat we niet 
alleen duurzame energie opwekken, maar ook dat de inkomsten van deze opwek zo 
veel mogelijk in onze samenleving terechtkomen.  
 
Aanmelden 
Mocht u met ons in gesprek willen dan kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 19 februari 
aanmelden voor een gesprek. Vanwege de Corona maatregelen vinden deze 
gesprekken telefonisch, via Microsoft teams of via zoom plaats. De gesprekken 
vinden plaats tot 7 maart op donderdagen, tussen 09:00 en 21:00 uur en op 
zaterdagen tussen 09:00 en 14:00 uur. Op basis van uw voorkeur wordt een passend 
moment gezocht. U meldt zich aan door een mail te sturen naar 
duurzaamheid@barneveld.nl met daarin uw voorkeur voor een datum en een tijd. 
 
Ter voorbereiding op dit gesprek geven wij graag meer inzicht in hoe initiatiefnemers 
op een goede manier in gesprek kunnen gaan met de omgeving. Daarom krijgt u bij 
aanmelding het handboek Omgevingsparticipatie van de Nederlandse Vereniging 
Omwonenden Windturbines via mail.  
 
Na afloop van het gesprek ontvangt u een kort spreekverslag. Wij vragen u akkoord 
te gaan met dit verslag. Deze wordt vervolgens (geanonimiseerd) als bijlage bij de 
structuurvisie gevoegd. Daarmee is het voor iedereen, waaronder de gemeenteraad, 
duidelijk wat met iedereen besproken is.  
 
Meer informatie 
Zou u graag de onderzoeken ontvangen of heeft u andere vragen? Als bijlage bij 
deze brief is beknopt de aanleiding, het doorlopen proces en het verdere traject 
omschreven. U vindt hier ook een kaart van het huidige zoekgebied voor de plaatsing 
van windmolens. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de gemeentelijke 
projectleider Maarten de Weerd (m.deweerd@barneveld.nl). De onderzoeken kunt u 
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ook downloaden via de gemeentelijke website. Deze website vindt u onder andere 
door “windenergie” te typen in de zoekbalk op www.barneveld.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Didi Dorrestijn – Taal 
 
 
 
Wethouder Gemeente Barneveld 
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Bijlage: Aanleiding, proces en verdere traject 
 
Aanleiding en proces tot nu toe 
In 2015 heeft de raad van gemeente Barneveld gekozen hoe zij omgaat met de 
energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar vormen van 
hernieuwbare energie). De gemeenteraad koos voor een energiemix bestaande uit 
onder andere wind- en zonne-energie. Om tot een goede mix tussen alle vormen van 
energie te komen is gekozen voor de realisatie van minimaal 12 megawatt aan 
windenergie. Afhankelijk van de grootte zijn dit naar verwachting twee tot drie 
windmolens.  
 
Vervolgens zijn er enkele initiatieven voor windmolens bij de gemeente ingediend. Bij 
de behandeling van deze initiatieven bleek een zorgvuldige afweging op basis van het 
toen geldende beleid lastig. Veel mensen maakten zich grote zorgen over de 
mogelijke komst van windturbines. De gemeenteraad heeft vervolgens besloten een 
nieuwe structuurvisie op te stellen. Dit is een beleidsdocument is bedoeld om te kijken 
waar windmolens kunnen komen èn ook waar we geen windmolens kunnen plaatsen. 
 
In 2018 is de gemeente gestart met een voorbereidend onderzoek (Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau) naar de mogelijkheden voor windenergie in Barneveld. In het kader 
van dat onderzoek zijn enkele bijeenkomsten voor bewoners, bedrijven en andere 
belangstellenden georganiseerd. Tijdens deze avonden is de voorkeur uitgesproken 
voor windenergie langs de snelwegen A1 en A30.  
 
Uit onderzoek (milieueffectrapport (MER), incl. aanvulling) blijkt uw woonomgeving de 
meest geschikte locatie voor windmolens in de gemeente Barneveld. Het betreft het 
gebied globaal gelegen tussen de A1, de Stationsweg, de Esvelderbeek en de 
Plaggenweg & Wencopperweg. Als bijlage bij voorliggend schrijven treft u eveneens 
een kaart aan waarin dit gebied is weergegeven. Andere gebieden zijn afgevallen 
vanwege onder meer een beschermde natuurstatus, de hoeveelheid geluidsgevoelige 
woningen of de ligging midden in open landschap.  
 
Structuurvisie en verder traject 
De gemeente werkt momenteel aan de Structuurvisie Wind. In voorbereiding op deze 
structuurvisie gaan wij daarom graag met u in gesprek. Ook doet de gemeente nog 
nader onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie in dit gebied. De uitkomst 
van de gesprekken met bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden vormen 
samen met de onderzoeken belangrijke uitgangspunten voor de Structuurvisie Wind. 
Naar verwachting wordt deze structuurvisie medio 2021 in de gemeenteraad 
besproken.  
 
Op basis van de op te stellen structuurvisie kan een ontwikkelaar een plan voor de 
bouw van een windmolen indienen. Vervolgens zal hiervoor een bestemmingsplan 
en/of omgevingsvergunning voor moeten worden vastgesteld. De ontwikkelaar zal, 
als onderdeel van de planvorming, met de omgeving in gesprek gaan.  
 
 
 
 
  
 


