Geachte mevrouw Veldhuizen,
Alle vragen en opmerkingen die we vanuit Tegenwind Buitengebied Barneveld West hebben,
staan in de beide brieven die wij eerder aan de gemeenteraad en het college van B&W
hebben gestuurd. Zie bijgaand.
Wij willen graag een inhoudelijke reactie op de vragen en opmerkingen in onze brieven,
toegespitst op kwaliteit van leefomgeving, natuur en landschap.
Aanvullend hierop willen wij de gemeenteraadsleden en het college wijzen op het volgende:
Radarstation Nieuw Milligen
Het besluit van 7 juni 2019 tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van
het project Militair Radarstation Herwijnen is op 14 februari 2020 in werking getreden (als
per dd gepubliceerd in de Staatscourant).
Essentieel in dit besluit zijn een drietal zaken:
1. De noodzakelijke vervanging van Radarstation Nieuw Milligen (verouderd)
2. De huidige locatie is niet meer geschikt bevonden vanwege; (a) de ongunstige ligging
van deze locatie ten opzichte van de hoger gelegen terreindelen in de omgeving,
hetgeen beperkingen met zich meebrengt voor de radardekkingen en (b) gezien de
reeds gebouwde en voorgenomen (en deels vergunde) bouw van de windparken
Groen en Blauw in Flevoland, die een ontoelaatbaar verstorend effect op de
radarontvangst zullen hebben.
3. De tijdsdruk: het radarstation voldoet niet meer om de landelijke luchtveiligheid te
garanderen en Defensie heeft haast met het verplaatsen/vernieuwen van het
radarstation. Alternatieve locaties worden daarom buiten beschouwing gelaten,
omdat deze meer tijd zouden kosten. De locatie in Herwijnen is reeds verworven
door het Ministerie van Defensie.
In het licht van de onlangs gepubliceerde plan MER, geeft dit besluit per direct nieuwe
mogelijkheden voor het verder onderzoeken van locaties voor windenergie aan de oostkant
van Barneveld (met name de locaties 9, 10 en 13). Immers de feitelijk ‘harde belemmering’
voor het realiseren van windenergie op deze zoeklocaties, vervalt met voornoemde besluit.
Gezien de tijdsdruk en prioriteit die Defensie hieraan geeft, zal uitvoering ervan conform
deze tijdsdruk en prioriteit plaatsvinden. De zoeklocaties aan de oostkant van Barneveld
komen daarmee op korte termijn weer in zicht en moeten daarom op dit moment al worden
meegenomen in de overwegingen.
Laagvlieggebied
De harde belemmering van laagvlieggebied waar het MER rapport over rapporteert is niet
juist gesteld. Laagvlieggebieden zijn niet wettelijk beschermd (die uitsluiting geldt alleen
voor laagvliegroutes, maar die zijn in dit gebied niet van toepassing). Zie Beleidslijn
Windenergie Provincie Gelderland. Dat betekent dat laagvlieggebied géén harde

belemmering is en dat de zoeklocaties aan de oostkant van Barneveld als kansrijke locaties
gezien moeten worden.
Naast een inhoudelijke reactie, willen wij graag met de gehele commissie en wethouders De
Kruijf en Dorrestijn in gesprek. Wij zullen daartoe contact opnemen voor het maken van een
afspraak.
Met vriendelijke groet
Namens Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West
Pascal Looij

