Met recht én reden: tijd voor solidariteit…

Terbroek krijgt de wind van voren
Spijt komt nooit op tijd… word wijs
“Windmolens binnen de gemeentegrenzen zijn nodig om de Barneveldse energiedoelen te halen.” Dat
staat voor de wethouders Didi Dorrestijn en Aart de Kruijf als een paal boven water.” (BK, zaterdag jl.).
Nog altijd blijft dit koste wat het kost het onaantastbare uitgangspunt van beide wethouders. En dat
ondanks het mogelijke gebruik van omgevingsvriendelijke en eigentijdse energiebronnen. Is hier sprake
van wakkere wilskracht of juist hardnekkige koppigheid? Stop toch het politiek belaste vernuft en laat
logisch verstand anno 2020 zegevieren. Burgemeester, wethouders én gemeenteraad van Barneveld:
wees (als het u belieft) creatief, want spijt komt nooit op tijd… word wijs!
Klap van de molen
De onlangs kenbaar gemaakte Milieu Effect Rapportage Structuurvisie Windenergie Barneveld (MER) doet heel
wat stof opwaaien. Er zijn volgens dít rapport ogenschijnlijk 13 ‘mogelijke’ locaties beschikbaar voor het plaatsen
van torenhoge turbulente windturbines. Echter: níets blijkt minder waar… De hamvraag die nu leeft: wie bepaalt
waar, wanneer en hoe wát nog mogelijk is? Nu het midden en oosten van de gemeente kennelijk worden ontzien
verschuift men simpelweg het probleem verder westwaarts. Hoog tijd voor het opofferen van nota bene
beschermde gebieden ten westen van de A30 door het plaatsen van windturbines daar voorstelbaar te maken.
Onvoorstelbaar! Het Milieueffectrapport Structuurvisie Windenergie Barneveld windt er geen doekjes om.
Beleidsmakers, zorg voor een effect… “Gewenning en marketing spelen een belangrijke rol bij acceptatie van
windturbines.” Terschuur en Zwartebroek zijn thans de klos.
Wat is dit voor onverhoedse klap van de molen? Hoe dat zo? In de vorige windvisie (2016) waren de Terbroekse
domeinen formeel nog ‘de mínst voor de hand liggende optie’! Prompt krijgen de inwoners van het kwetsbare
buitengebied de wind van voren. Er blijkt inderdaad sprake van een verdringingseffect nu alle oostelijke locaties
wegvallen…
Met stomheid geslagen
Hier is bepaald geen sprake van ‘door burgers en maatschappelijke organisaties aangedragen locaties'. Plots
worden de authentieke natuurgebieden Blankenhoef en Kallenbroek én de leefwereld van de dorpen Terschuur
en Zwartebroek buitensporig in beeld gebracht. Het kwetsbare uitzicht vanuit de dorpen en wijde omtrek wordt
energiek onder druk gezet. Opgegeven. Lomp en direct. ‘Dat meen je niet!’ Voordat verbouwereerde inwoners
zich kunnen herpakken met een afgewogen reactie staat deze week al het ambtelijk apparaat klaar om te
luisteren naar een meer dan beduusde bevolking. Inderdaad informatie midden op de dag… ’s míddags als het
overgrote deel van belangstellende belanghebbenden nog aan het werk is. Men wordt met stomheid geslagen.
Een bureaucratische formaliteit? ‘Een eerste bouwsteen voor een transparant proces’?

Tórenhoge windturbines vernietigen het laatste landschappelijk uitzicht
Buiten de orde: turbulente kolossen verschijnen aan de laatste landelijke dorpse horizon. Het eeuwenoude
Terbroekse slagenlandschap wordt mogelijk onherstelbaar aangetast met maar liefst vier torenhoge
windturbines… Driestuks in Blankenhoef en één in Kallenbroek. Elk drie keer zo hoog als de toren van Barneveld.
Een bedenkelijk record. Boeren, burgers en buitenlui moeten helaas ziende blind zijn om deze actuele
bruuskheid niet te (h)erkennen: 160 meter hoog…. het eind is zoek! Knipperlichten verstoren de nachtelijke
lucht boven kwetsbare winterbossen en weidse uitzichten.
Wat een dynamiek. Zijn de komende achtbaansweg A1 die Terschuur verder splijt, een ‘vér lichtend’ gigareclamebord, een met veel file, ongevallen- en sirenegeluid belaste snelweg, een nieuw aan te leggen
parkeerplaats voor vrachtverkeer met een eigentijds tankstation, een overbelast goederenvervoer dat langs
toetert en dendert over het spoor én een plaatsing van een zendmast niet voldoende landschap-vervuilend en
belastend voor de leefbaarheid van de dorpen?! Terbroek is geen flipperkast…
Creëer geen rest, wees ook zuinig op west!
Bestuurlijk wordt in Barneveld achter de coulissen nochtans aan ‘een omslag in denken’ gewerkt. Procedureel
correct. Formeel is er zogezegd sprake van ‘een zoektocht’. Hoor mét wederhoor. Echter: politiek is nooit
vrijblijvend. Politiek is nooit willoos. Politiek ís niet doelloos. Politiek heeft een (verborgen) agenda. Politiek

communiceert. Of wekt die indruk. Alles lijkt adviserend, niets lijkt bindend, de politiek ‘oriënteert zich’, men
‘inventariseert’ en er wordt o zo ‘actief geluisterd’.
Wacht even: sterk bestuur en krachtig optreden betekent juist dat men in staat moet zijn om toe te kunnen
geven wanneer iets niet wijs of verstandig blijkt te zijn, het lef hebben om nieuwe keuzes te maken en het belang
van alle bewoners behartigen. Creëer dus geen restgroep. Blijkbaar is de gemeente Barneveld van oost tot en
mét west onvoldoende geschikt voor het plaatsen van windturbines. Stop thans met ons vermurwen…!

Barnevelders, bescherm het buitengebied
Barneveld: word wakker en koester uw buitengebied. Hartelijk dank voor uw bewustwording: wat kwetsbaar is,
is kostbaar! Er is immers komend jaar voor alle bewoners van Terschuur en Zwartebroek, van de gemeente
Barneveld én de nabije omgeving een kostbaar landschappelijk erfgoed in het geding.
Het werd eerder werkelijk ook formeel onderkend en onderschreven door provinciale, gemeentelijke, lokale
beleidsmakers én de pers: het plaatsen van moderne windturbines ten westen van de A30 is totaal
ongeschikt. Bescherm de kleine kernen. Ook uw leefomgeving én leefwereld.
Koester als het u belieft de laatste rust en ruimte die nog resten kan.
Recht en reden…
Een weloverwogen en doordachte reactie van ‘Terbroekse’ organisaties die namens betrokken bewoners
reageren: stóp horizonvervuiling en vernietig niet het natuurlijke, groene en streekeigen landschappelijke
karakter van de dorpen Terschuur en Zwartebroek met hun buitengebied, terwijl er andere mogelijkheden zijn.
Zorg óm energie, geen windturbines hier.
Hier staan wij, wij willen én kunnen niet anders.
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