Geachte voorzitter, raadsleden, wethouders en commissieleden,

Ons gemeentebestuur gaat een afweging maken.
Behoud van ons mooie landschap en het welzijn van onze mensen aan de ene kant.
Het klimaat aan de andere kant.
Correctie.
Niet het klimaat maar een klimaatakkoord, een taak van het rijk aan de andere kant.
Het verschil is wezenlijk.

De uitwerking van de beoogde windturbines op het globale co2 bestand is nihil.
Een paar honderd ton op 850 miljard ton is betekenisloos
De lokale impact op mens, dier en landschap is echter enorm.

Zou ons gemeentebestuur de afweging maken tussen behoud van ons waardevol landschap aan de
ene kant ---- en de nutteloosheid van de windturbines aan de andere kant, dan is de beslissing snel
gemaakt in het voordeel van ons landschap en onze inwoners.

Maakt daarentegen de raad en het college de afweging tussen ons prachtig cultuurhistorisch
landschap aan de ene kant ----- en het volbrengen van hun energietaak aan de andere kant,
Dan is nog maar de vraag hoe het uitpakt.

Hier zitten onze raadsleden en wethouders.
Het nut van hun energieagenda kunnen ze niet op inhoud onderbouwen.
Tot dusver blijkt alleen dat ze hun energiedoelstellingen kunnen opsommen.
Met verstand op nul en blik op oneindig hun rijkstaak willen volbrengen

Het klimaat is niet in gevaar. Althans wetenschappelijk bewijs daarvoor is er niet.
CO2 is geen probleem, het is een grondstof voor onze boeren.
Dankzij onze boeren haalt Barneveld genoeg CO2 uit de lucht.
De windturbines hebben we niet nodig.
Het klimaatakkoord stelt wind op land niet eens verplicht.
Barneveld hoeft niet kapot.

De anti CO2, anti boeren belangen van Den Haag zijn niet de belangen van Barneveld.
De belangen van subsidiejagers zijn niet de belangen van Barneveld.
En een pluimpje krijgen voor het vervullen van een rijksopdracht als dat ten kost gaat van de
leefbaarheid van Barneveld is ook niet in het belang van Barneveld.

Bestuurders van Barneveld, verlies de belangen van Barneveld niet uit het oog.
En weeg, bij het kiezen van de locatie die jullie gaan verpesten, het onmeetbare nut van de turbines
af tegen het grote leed aan onze inwoners, onze dieren en ons prachtig landschap.

Dank voor de aandacht.

