
 

  

MOTIE Vreemd aan de Agenda 

 
Raadsvoorstel: 1747 
 

 
Agendapunt: Vaststelling agenda - Structuurvisie Wind 
 

 
Onderwerp: Uitvoering draagvlakanalyse en MKBA/empirisch onderzoek  
 

 
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 15 december 2021 
 

 
De Raad gehoord de beraadslaging, 
 
Constaterende dat 

• het college eerder heeft voorgesteld (13 december 2017) in het kader van de mogelijke plaatsing van 
windmolens een draagvlakanalyse te zullen doen en bij herhaling heeft uitgesproken draagvlak van 
belang te vinden; 

• deze draagvlakanalyse nooit is uitgevoerd; 

• het college tot op heden onvoldoende gehoor geeft aan de grote weerstand in de samenleving 
(inwoners, ondernemers, organisaties) wat gekwalificeerd kan worden als een gebrek aan draagvlak 
in de samenleving voor de plaatsing van windmolens; 

• diverse actiecomités de gemeenteraad verzocht hebben om een peiling ten aanzien van draagvlak in 
de samenleving en daarvoor een burgerinitiatief in voorbereiding hebben; 

• de HISWA-RECRON namens ondernemers in de recreatieve- en toeristische sector in Voorthuizen 
onderbouwd verzoekt om een gedegen en zorgvuldige Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 
(MKBA) en een empirisch onderzoek in het hoogseizoen m.b.t. de te verwachten effecten van 
windmolens op recreatie en toerisme in Voorthuizen; 
 

Is van mening dat 

• de structuurvisie tot op heden niet compleet is door het gebrek aan de eerder beloofde 
draagvlakanalyse maar ook vanwege het ontbreken van een MKBA en empirisch onderzoek; 

• het kader van de zorgplicht van de gemeente, het belang van de gezondheid van inwoners,  
het landschap, het milieu, het toerisme en de recreatie, de lokale economie en de vertrouwensrelatie 
tussen inwoners, ondernemers en overheid, belangrijk is dat het college dit draagvlak in de 
samenleving in kaart brengt, een MKBA doet en empirisch onderzoek uitvoert; 
 

 
 Besluit 

• de structuurvisie wind niet vast te stellen en maar het college eerst een gedegen draagvlakanalyse in 
de samenleving te laten doen én een MKBA en empirisch onderzoek naar de gevolgen van 
windturbines op de recreatie en toerisme in Voorthuizen uit te voeren; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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