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Fractie van Lokaal Belang
Mevrouw Mijntje Pluimers-Foeken en Dhr van den Born
 
  

Geachte mevrouw Pluimers-Foeken , meneer van den Born,

Wij beantwoorden bij deze uw vragen d.d.4 juni 2021 en 30 juni 2021. over de RES 
Foodvalley 1.0, in Veenendaal en Renswoude.

Inleiding:
Uw fractie heeft aan ons op grond van artikel 42 van de organisatieverordening voor de 
gemeenteraad vragen gesteld over gevolgen van besluitvorming over de RES 
Foodvalley 1.0, in Veenendaal en Renswoude.

Beantwoording
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?

Antwoord: Op 28 juni jl. heeft de gemeenteraad van Veenendaal ingestemd met het 
bod RES om 0,75 Twh aan duurzame elektriciteit op te wekken in 2030. Intussen 
hebben alle gemeenteraden in regio FoodValley, het waterschap Vallei en Veluwe, de 
Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht positief besloten over het uit te brengen 
bod. 

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? 

Antwoord: 
Het college zet zich in om zorgvuldig om te gaan met de zorgen van alle inwoners, dus 
ook waar het windenergie betreft. Het is aan de raad en de inwoners van onze 
gemeente om dit te beoordelen. Verder verwijzen wij u graag naar de in ontwikkeling 
zijnde structuurvisie windenergie.
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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? 

Antwoord: Wij hebben kennis genomen van deze brief en hebben geen oordeel over 
het beleid van andere gemeenten. Wij richten ons nu op onze inwoners, nemen het 
advies van het Burgerforum ter harte om zoeklocaties voor windenergie te 
concentreren op bedrijventerreinen langs de infrastructuur en geven uitvoering aan het 
geamendeerde raadsbesluit en de ingediende moties. 

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?

Antwoord: Het college geeft uitvoering aan het genomen raadsbesluit. Dit besluit is tot 
stand gekomen met grote betrokkenheid van alle partijen, waaronder ook de  
gemeenteraden. 

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.

Antwoord: De gemeenteraden zijn akkoord gegaan met de processen door positief te 
besluiten over de startnotities. Daarnaast hebben de besluitvormende organen van 
gemeenten, provincie en waterschap het bod 1.0 vastgesteld. De stakeholders hebben 
binnen regio FoodValley als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld 
en uiteindelijk ook de inwoners een zeer belangrijke en grote rol gespeeld. De raden 
zijn vooraf, tussentijds en achteraf betrokken en hebben deelgenomen aan 
verschillende sessies. De plannen die uit ons gemeentelijk beleid (en de RES) 
voortvloeien, kennen een eigen lokaal participatietraject. 

Uw vragen d.d. 30 06 2021
1. Na Veenendaal heeft ook de raad van Renswoude een voorlopige streep gezet 

door het RES bod door de zoekgebieden van windmolens te schrappen. Wat 
betekent dit voor het gehele RES bod van de RFV?

Antwoord: Wij hebben kennis genomen van het besluit van de gemeenteraad van 
Renswoude om het zoekgebied op hun grondgebied voorlopig te schrappen en het 
aandeel van Renswoude te verlagen met 0,029 Twh. Dit heeft geen invloed op de 
bijdrage van Barneveld aan het bod van 0,75 Twh.

2. Nu het RES bod als een kaartenhuis in elkaar valt, wat betekent dit voor de 
gemeente Barneveld die helaas wel windmolens wil gaan plaatsen?
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Antwoord: De ontwikkelingen hebben geen gevolg op het reeds voor de RES 
Foodvalley ingezette beleid van de gemeente Barneveld.

  
3. Blijft de wethouder nog bij haar toezegging dat ontwikkelingen in andere RFV 

gemeenten geen effect zullen hebben op het door Barneveld geplande aantal van 
max. 3 windmolens?

Antwoord: Ja

4. Is het niet verstandig om het gehele bod van de RFV m.b.t. de RES terug te trekken 
nu maar liefst 2 gemeenten voorlopig de stekker eruit getrokken hebben?

Antwoord: Iedere gemeenteraad heeft het recht te besluiten, de besluiten te 
amenderen en moties in te dienen. Ook in Barneveld is hiervan gebruik gemaakt. Het 
besluit om door middel van opwek van wind en zon, 0,75 Twh op te wekken in regio 
Foodvalley, is door alle gemeenten genomen. 

5. Wanneer krijgen wij antwoord op onze eerder gestelde vragen over Veenendaal?

Antwoord: Die antwoorden zitten in deze brief.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa dr. J.J. Lutteijn
secretaris burgemeester


