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Barneveld, 4 juni 2021 

 

Geacht College, 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42 stelt de fractie van Lokaal Belang 
schriftelijke vragen aangaande het besluit van de gemeenteraad van Veenendaal om besluitvorming over de 
RES1.0 uit te stellen. Tevens doet zij het voorstel aan de overige gemeenten om bij een definitief uitstel van de 
gemeenteraad van Veenendaal, het definitieve bod namens alle gemeenten uit de regio Food Valley uit te stellen 
tot 1 november 2021. Veenendaal blokkeert daarmee voorlopig een gezamenlijk bod namens regio Food Valley. 
 
In de moties vreemd aan de agenda, die aangenomen zijn op 31 mei, staan de volgende argumenten: 

1. De gemeenteraad van Veenendaal wil meer tijd nemen om goede en zorgvuldige democratische besluiten 
te nemen. 

2. Het bod van 0,75 TWh zonder voldoende democratische legitimiteit een geheel eigen leven gaat leiden en 
inwoners zich hierdoor niet serieus genomen kunnen voelen. 

3. De gemeente Veenendaal wil zorgvuldige afwegingen en afspraken maken over de voorlopige 
zoekgebieden in de RES 

4. Draagvlak niet bereikt kan worden zonder een goed participatieproces  
De fractie van Lokaal Belang heeft onlangs tegen de RES 1.0 gestemd, mede vanwege het ontbreken van 
democratische legitimiteit en draagvlak. Het moge duidelijk zijn dat de argumenten die de gemeenteraad van 
Veenendaal hanteert om de RES 1.0 voorlopig in de ijskast te zetten op onze volledige instemming kan rekenen. 
De fractie van Lokaal Belang heeft de volgende vragen: 
 

1. De gemeenteraad van Veenendaal heeft op 31 mei jl. besloten om besluitvorming over de RES 1.0 uit te 

stellen. In feite betekent dit uitstel een voorlopige blokkade van het indienen van de gezamenlijke RES 

1.0. Is het college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat door dit uitstel het gezamenlijke bod RES 

1.0 voorlopig geen doorgang kan vinden? 

2. De gemeenteraad van Veenendaal stelt dat de besluitvorming mede is uitgesteld omdat er veel onvrede 

in Veenendaal is over de plannen van windmolens net buiten de stad.  

Is het college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat er, net zoals in Veenendaal, door uw college 

veel meer aandacht had moeten zijn voor de protesten van onze inwoners tegen de komst van  

mega-windmolens in onze gemeente, waarbij er ook inhoudelijke invulling had moeten worden gegeven 

aan deze bezwaren? 

3. De gemeente Veenendaal heeft een brief gestuurd naar andere regio Food Valley gemeenten om te 

waarschuwen dat Veenendaal het niet eens is met mega-windmolens van andere gemeenten direct aan 

haar gemeentegrenzen. Is uw college bekend met deze brief van de gemeente Veenendaal en hoe kijkt 

uw college aan tegen de inhoud van deze brief?  

4. Bij een uitstel van de stemming over de RES in juni aanstaande wil de gemeenteraad van Veenendaal dat 

alle andere regio Food Valley gemeenten, maar ook de waterschappen en provincies, nog eens naar de 

RES 1.0 gaan kijken en dat het definitieve bod dan uiterlijk 1 november zou moeten worden ingediend.  

a. Is uw college het met de fractie van Lokaal Belang eens dat dit een uitstekend plan is? 

b. En, dat er ook in de gemeente Barneveld bij een uitstel tot 1 november alsnog aandacht 

geschonken en invulling gegeven moet worden aan democratische legitimiteit en het 

noodzakelijke draagvlak i.r.t onder andere windmolens? Kortom, op deze wijze kan datgene wat 

niet goed gegaan is in de communicatie naar onze burgers alsnog “gerepareerd” worden. 

Wij zijn u erkentelijk voor een snelle beantwoording van onze schriftelijke vragen.  

 

Namens de fractie van Lokaal Belang, 

Jan Willem van den Born 

http://www.lokaal-belang.com/

