Aan:
Gemeenteraad gemeente Barneveld
College van B & W gemeente Barneveld
Geachte gemeenteraad, geacht college,
Twee februari ontving ik een bericht van een oplettende buurtbewoner dat er een rapport van de
gemeente was verschenen waarin mogelijke geschikte locaties voor windmolens in de gemeente is
onderzocht. Tot mijn grote schrik stond er een kaart in het rapport waarbij een molen op precies 400
meter ten zuiden van mijn woning is getekend. Na enige slapeloze nachten heb ik mij door het
rapport geworsteld en heb ik een aantal observaties die ik de gemeenteraad en het college wil
meedelen en heb ik een aantal vragen die ik de gemeenteraad en het college wil stellen.
Het MER-onderzoek dat op 22 januari aan de gemeenteraad is gepresenteerd houdt een minimumafstand aan van 400 meter tot een woning. Alle gebieden waar deze limiet niet wordt gehaald
worden als ongeschikt geacht voor een windturbine van 120m ashoogte (criteria volgend uit
hoofdstuk 3.2). Twaalf september 2019, ruim vier maanden voor de presentatie is een vergunning
afgegeven voor het bouwen van een nieuw huis aan de Vrouwenweg 2 en ten tijde van de
presentatie zat er al een dak op het huis. Dit zou betekenen dat er op locatie 1 (Zwartebroek) maar
ruimte zou zijn voor twee windmolens van 120 meter in plaats van drie zoals is gepresenteerd aan
de gemeenteraad.
Mijn vragen hierover zijn als volgt:
1. Is er bij het opstellen van het rapport een moment-opname uit het verleden genomen en zo ja;
waarom is er gekozen voor die specifieke datum?
2. Is de gemeenteraad goed geïnformeerd over het feit dat het rapport op het moment van
presenteren al verouderd was?
3. Komt er voor het opstarten van de winddialogen een up-to-date rapport, of wordt er pas bij het
opstellen van de structuurvisie meegenomen dat de noordelijke grote windturbine op locatie 1 niet
mogelijk is?
Aangezien hoofdstuk 9 (Landschap) een eigen paragraaf heeft in de conclusie, lijkt dit een
belangrijk onderwerp te zijn. Dit lijkt mij niet onterecht, aangezien de gemeente Barneveld een paar
unieke en karakteristieke landschappen heeft. Ik vind het daarom erg vreemd dat er gebruik is
gemaakt van Google Streetview om een indruk te krijgen van het Barneveldse landschap. Dit lijkt
mij geen recht doen aan onze prachtige omgeving!
Mijn vragen hierover zijn als volgt:
4. Vindt de gemeenteraad het beoordelen van een omgeving door middel van Google Streetview
afdoende voor het trekken van conclusies over de effecten op het landschap?
5. De aansluiting op de landschappelijke cultuur op het laagste schaalniveau, dus daar waar
gewoond en geleefd wordt, wordt helemaal niet vergeleken met elkaar (hoofdstuk 9.3.4). Hoe gaat
de gemeenteraad hier een gewogen besluit over nemen?
Zeker over hoofdstuk 9, maar ook over de rest van het rapport heb ik nog een aantal opmerkingen
die lastig schriftelijk over te brengen zijn. Ik zou willen vragen om de plan-MER op de agenda te
zetten van de aankomende commissievergadering begin maart, zodat ik daar eventueel zou kunnen
inspreken.
Met vriendelijk groet,
Jouke Hofman

