Memo

Datum:
24 oktober 2017
Onderwerp:

Windturbines

Ter attentie van:

De raad van de gemeente Barneveld

Afzender:

Burgemeester en wethouders
Informerende memo over de stand van zaken met betrekking tot plaatsing van
windturbines in de gemeente Barneveld.
In juli 2015 heeft u de Energievisie 2015-2020 vastgesteld. In januari 2016 heeft u
de Visie Windenergie vastgesteld. Vervolgens is er een verzoek voor plaatsing van
windturbines in de gemeente Barneveld ingediend.
Op 27 september jl. hebben wij een persbericht uitgedaan over de wijze waarop wij
de komende periode met het dossier Windpark Voorthuizen-A1 om willen gaan.
Wij willen u met deze memo uitvoeriger informeren over de stand van zaken en
vervolgstappen.
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Terugblik
Voordat we vooruitkijken blikken we kort terug op wat er sinds het indienen van een
initiatief voor het plaatsen van drie windturbines tussen Zeumeren en de A1 is
gebeurd:
Februari 2017: indienen verzoek bestemmingsplanherziening Windpark
Voorthuizen-A1, voor het plaatsen van drie windturbines tussen recreatieterrein
Zeumeren en de A1, ingediend door de Stichting Duurzame energie Barneveld
(DEB), Topwind (Assets) BV, Valley Power en Eneco Wind B.V.;
4 april 2017: besluit van burgemeester en wethouders om het verzoek met een
positieve insteek op te pakken en te onderzoeken of de benodigde planologische
procedure ingezet kan worden;
13 april 2017: informatie/inloopbijeenkomst in het ’t Trefpunt in Voorthuizen,
toelichting van initiatiefnemers op de plannen;
6 mei 2017: informatiebijeenkomst voor bedrijven op Harselaar en nabije omgeving
plangebied, toelichting van initiatiefnemers op de plannen;
11 mei 2017: commissie Grondgebied: Bespreking van onze informerende memo
en van een processchema. Plaatselijk belang Voorthuizen, het Actiecomité Wind
Voorthuizen Nee en bewoners/ondernemers uit de directe omgeving van Zeumeren
maken gebruik van het spreekrecht. De commissie vraagt het college het
processchema aan te passen, zodat er meer participatiemomenten in het proces
worden opgenomen voor de raadscommissie en belanghebbenden;
1 juni 2017: bijeenkomst met portefeuillehouders (wethouders Dorrestijn en De
Kruijf), Plaatselijk Belang Voorthuizen, het Actiecomité Wind Voorthuizen Nee,
belangenorganisaties en de initiatiefnemers.
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Het doel van de bijeenkomst is alle aanwezigen bij te praten over de uit te voeren
onderzoeken en het doorspreken van het aangepaste processchema;
5 juli 2017: aanbieden manifest en handtekeningen door het Actiecomité Wind
Voorthuizen Nee aan de burgemeester in de rol van voorzitter van de raad;
6 juli 2017: excursie naar een locatie bij Nijmegen (Plaatselijk Belang Voorthuizen,
Actiecomité Wind Voorthuizen Nee, belangenorganisaties, de initiatiefnemers,
raadsleden, betrokken portefeuillehouders en ambtelijke ondersteuning). Tijdens de
excursie is een toelichting door de initiatiefnemers gegeven op de
conceptonderzoeken naar externe veiligheid, geluid en slagschaduw;
5 september 2017: bijeenkomst Plaatselijk Belang, waarbij de leden zich uitspreken
om aan te sluiten bij het manifest van het Actiecomité Wind Voorthuizen Nee;
27 september 2017: Persbericht met mededeling over het standpunt van
burgemeester en wethouders dat er een breder locatieonderzoek naar geschikte
locaties voor windturbines op het grondgebied van de gemeente Barneveld moet
plaatsvinden, inclusief de locatie van het plangebied Windpark Voorthuizen-A1.
Onderzoeken
De afgelopen periode zijn door de initiatiefnemer onderzoeken naar externe
veiligheid, geluid, slagschaduw, archeologie en ecologie uitgevoerd.
Naar de mening van de initiatiefnemers geven de onderzoeksresultaten aan dat
aan de wettelijke (milieu)technische kaders voor externe veiligheid, geluid en
slagschaduw kan worden voldaan. De onderzoeken naar archeologie, ecologie en
het vervolgonderzoek naar de cumulatieve effecten met bijbehorende mitigerende
maatregelen voor geluid, lopen nog omdat daarvoor een langere
onderzoeksperiode nodig is. Daarnaast willen de initiatiefnemers de resultaten
vanuit oogpunt van zorgvuldigheid eerst met de gevestigde recreatiebedrijven in
het plangebied bespreken voordat zij hiermee naar buiten willen treden.
Het proces, hoe nu verder?
Met het doorlopen van de procedure voor het Windpark Voorthuizen-A1 tot nu toe,
hebben wij de nodige ervaring opgedaan met de vele aspecten die bij een dergelijk
plan een rol spelen. Ook hebben wij ervaren hoe er met name gereageerd is op het
plan door de omwonenden en inwoners van Voorthuizen.
Wij zijn van mening dat er een onderzoek voor het hele grondgebied van de
gemeente Barneveld voorbereid moet worden, waarin mogelijke locaties voor het
plaatsen van windturbines op geschiktheid beoordeeld moeten worden.
De locatie Windpark Voorthuizen-A1 maakt onderdeel uit van het onderzoek.
Uitgangspunten locatieonderzoek
De ervaring die onder andere is opgedaan bij het opstellen van de Visie
Windenergie wordt ingezet bij het formuleren van de onderzoeksvragen.
De komende periode zal gebruikt worden om te onderzoeken hoe het onderzoek
vorm moet worden gegeven, zodat het daadwerkelijke onderzoek in de loop van
2018 gestart en uitgevoerd kan worden. Het onderzoek zal zowel betrekking
moeten hebben op de (milieu)technische haalbaarheid van locaties als op een
goede ruimtelijke ordening. Daartoe hoort ook het inzichtelijk maken van draagvlak
voor een dergelijke ontwikkeling. Daarbij komt ook de vraag aan de orde op welke
wijze wij invulling willen geven aan participatie vanuit de samenleving. Voor wat
betreft de betrokkenheid bij het voorgenomen onderzoek beraden wij ons op de
vraag voor welke partijen een rol is weggelegd. Wij vinden het belangrijk dat een
onderzoek van deze omvang en importantie breed gedragen wordt.
In de raadsvergadering van 13 december 2017 willen wij u een onderzoeksvoorstel
voorleggen, met daarbij een voorstel voor inzet van de financiële middelen die
daarvoor nodig zijn.

