Geacht college van B&W,
Betreft : Mega Wind-turbines in De Glind , Zoekgebied 4 en de buurtmolen.
Wij bewonen de oude boerderij “Burgstede” Burgstederweg 1 3794MS De Glind
een oude nederzetting waar de tijd nog heeft stil gestaan.
Hier ervaar je nog de stilte en kun je terugdromen naar de tijd van vroeger.
Prachtige Flora en fauna , mooie vergezichten, prachtig bekenlandschap enzv.
Wij hebben de agrarische bestemming ingeruild voor een woonbestemming.
De gemeente Barneveld is druk geweest met onze flora en fauna , er moest
zelfs een rapport komen door ecologen en een beplantingsplan i.o.m Jan Kardol.
Zelf zijn we ook heel enthousiast en inmiddels is het een prachtige historische plaats.
We hebben het volgende al gerealiseerd, en we zijn zelfs nog bezig met :
-- Laanbomen, fruitbomen / akkerranden
-- Het oude landschap met authentieke hooiberg en oude werktuigen
-- woning energieneutraal gemaakt
-- Klompenpad loopt over onze landerijen
We moeten duurzamer omgaan met onze aarde daarom het volgende :
Wij zijn al meer dan een jaar in overleg met de gemeente Barneveld over duurzaam de Glind
Dat gaat over zonnepanelen / isolatie / warmtepompen en een buurtmolen.
– De definitie van een buurtmolen is een molen met een wiekhoogte van max.35 meter hoog.
– Met de gemeente Barneveld zijn we een avond bij Bestwind geweest en daar werdt ons een
mega-windturbine van 100 meter hoog gepresenteerd en 20 jaar oud.
-- Woensdagavond is ons door Pondera verteld dat nieuwe turbines veel stiller zijn.
Dus een 2e handse is niet bespreekbaar en hoger als 35 meter ook niet.
-- Inmiddels heeft een gedeelte van de inwoners van De Glind een folder gehad
over een avond in De Glind op 11 maart welke over duurzaam gaat.
Het gaat volgens de folder ook over de buurtmolen.
-- Heel veel mensen in het buitengebied hebben deze folder niet gehad en de mensen in het
grensgebied v/d Glind ook niet, maar zij worden wel met een buurtmolen voor hun
woning geconfronteerd. Dus zodra het over een windmolen gaat moet iedereen uitgenodigd
worden volgens mij.
-- Vrijdagmiddag 06-03-2020 heb ik een gesprek gehad met dhr.K v/der Werf en dhr. A Visser
van duurzaam De Glind. In dit gesprek is door dhr. Visser bevestigd dat het wel degelijk
om turbines van 100 meter hoog gaat. In de folder staat overigens buurtmolen.
-- Er is inmiddels veel onzekerheid bij de inwoners van De Glind en Achterveld
omdat niemand goed op de hoogte is van de ontwikkeling van de buurtmolen.
De greendeal gaat over het dorp zelf. Maar de buurtmolens komen wel in het buitengebied.
en dat maakt weer geen deel uit van de greendeal. Graag krijg ik daar nog een uitleg over.
-- De reden dat wij meededen met de buurtmolen was dat wij niet zitten te wachten op
Megaturbines . Dus tot 35 meter en nieuw is voor veel Glindenaren acceptabel denk ik.
– Inmiddels zijn wij plotseling overruled door de Megaturbines in De Glind.
Dit is niet de afspraak omdat wij nog druk in overleg met de gemeente Barneveld zijn
over de kleinschalige energie in De Glind waaronder de buurtmolens.

– Zorgen :
-- Er zijn 2 molens op 400 meter afstand van onze boerderij ingetekend
– 18 zeer ernstig gehinderde woningen volgens de MER / heel veel overig gehinderden
-- Flora en fauna is niet meegenomen (waar zijn wij dan zo druk mee bezig geweest?)
-- Onze kerkuilen vleermuizen zwaluwen en weidevogels etc. lopen gevaar
-- Er zitten dassenburchten in de houtwallen.
-- Natuur / klompenpad / minicampings word allemaal opgeofferd
-- 1 van de weinige echt stille plaatsen in de gemeente Barneveld
-- Ik heb altijd op de kleine Christelijke partijen gestemd
-- Deze kolosale Mega-Windturbines maken Gods Schepping kapot
-- Inmiddels heeft “Tegenwind Barneveld West’ een hele goede onderbouwing
opgezet over alle nadelige risico’s van deze grote turbines.
Ik hoop ook dat u de manco’s in de MER gaat bestuderen.
-- De bodem wordt ernstig verstoord door de grote voet van de molen, het aan te leggen
kavelpad, het bouwverkeer en de dikke kabels om de stroom te verplaatsen.
Dan heb ik het nog niet over het recyclen van de wieken van de molen etc.
Ook de vogels worden geplet door de wieken.
-- Door dhr. J. Donner word op de bewonersbijeenkomsten gemeld dat de bewoners deels
mede eigenaar kunnen worden en dat de bewoners de molen bij overlast uit kunnen zetten.
Persoonlijk geloof ik niks van al deze verhalen.
-- De bijeenkomst in De Glind werd s’middag gehouden als iedereen naar het werk of school is.
-- Generaties na ons krijgen spijt van deze Mega Windturbines.
-- Je woning is je thuis, als daar geen rust meer is krijgen we een overspannen samenleving
-- Als Christelijke partijen moeten jullie afstand nemen van de grote financiele belangen !
-- Als morgen de subsidiekraan dicht gaat komt er geen turbine meer. (dit is ons belastinggeld)
-- Stap 1 van goed rentmeesterschap : de aarde niet uitbuiten maar consuminderen
-- Misschien is het een keer klaar met al die nieuwe bedrijventerreinen.
-- Stap 2 oplossingen aanpakken die geen schade voor ons woongenot opleveren
(zonneweides worden ook omzoomd met houtwallen)
-- Stap 3 ga niet te snel, we worden ingehaald door nieuwe technieken
Er wordt momenteel heel veel verwarring gecreeerd
– 2 zoekgebieden van mega windturbines bij mijn woning beide op 400 meter
– Scherpenzeel gaat lokaties zoeken voor Mega Turbines in het grensgebied met Barneveld
– Foodvalley maakt plannen en heeft ook al een schets in omloop gebracht
– Een buurtmolen welke geen buurtmolen is
Van deze verwarring krijgen heel veel inwoners van ons mooie buitengebied slapeloze nachten.
mijn dringende vraag is : Haal die cirkels in de zoekgebieden weg voordat het te laat is !!!
Voor onze flora-en fauna, voor ons en de generaties na ons.
Met vriendelijke groeten,
Jan Brink 06-46114845

