Het Gesprek, commissie Samenleving 4 maart 2020

Geachte commissieleden en wethouders,
Mijn naam is Pascal Looij en ik spreek namens belangengroep Tegenwind
Buitengebied Barneveld West. Wij vertegenwoordigen bewoners rondom de
zoeklocaties Kallenbroek, Havikhorst, Achterveld, De Glind en Walderveen
(de zoekgebieden 2, 3 en 4).
Wij zijn verbijsterd en volkomen overrompeld door de uitgebrachte MER. Die MER waarvan u stelt dat
deze moet worden opgesteld conform juist informatie en classificaties. Wij constateren dat het MER
op diverse onderdelen onjuiste classificaties heeft toegekend aan locatie 2, 3 en 4 en dat een aantal
uitgangspunten uit de NRD niet zijn toegepast. Kortom, de locatie 2, 3 en 4 zijn geen geschikte
locaties voor windenergie.
Eén: Er wonen en leven duizenden mensen in dit gebied. De schade die windturbines veroorzaken in
deze leefomgeving is groot: geluidshinder dag én nacht, gezondheidsklachten door continue laag
frequent geluid, slaapstoornissen. Dit geldt voor inwoners van meer dan een kilometer rondom
windturbines. De GGD’s hebben niet voor niets afgelopen najaar alarm geslagen en waarschuwen
voor de gezondheidsrisico’s. Het volgen van regelgeving en wettelijke procedures blijkt geen garantie
te zijn voor kwaliteit van leefomgeving. Dit mág en kúnt u niet negeren.
Twee: Het westelijk buitengebied tussen Kallenbroek, De Glind en Achterveld is één van de laatste
gebieden in de gemeente waar het karakteristieke agrarisch bekenlandschap nog grotendeels intact
is. Dwars door dit gebied loopt een groene ontwikkelingszone en een ecologische verbindingszone
waar veel kwetsbare en zelfs beschermde diersoorten zich nog thuis voelen. Windturbines zullen door
hun geluid, licht en enorme wieken deze dieren onherroepelijk wegjagen uit dit gebied. Een kwetsbaar
stukje landschap dat met de komst van windmolens verwoest zal worden. In de NRD heeft u zelf
aangegeven dat groene ontwikkelingszones worden uitgesloten van windturbines.
Stop met deze tunnelvisie op windenergie. Handel vanuit goed rentmeesterschap en zet als echte
volksvertegenwoordigers uw schouders onder een integrale en echt duurzame energievisie waarbij u
zorg draagt voor een goed leefklimaat voor alle burgers op basis van actuele ervaringen en
voortschrijdend inzicht in Nederland en omringende landen.
Windturbines horen niet thuis in het prachtige buitengebied en wij roepen u daarom op om het
westelijk buitengebied definitief uit te sluiten voor plaatsing van windturbines én buurtmolens hoger
dan 35 meter. Het kan niet zijn dat straks buurtinitiatieven misbruikt gaan worden en de gemeente
onder de noemer “buurtmolen” 100 meter plus industriële windturbines als het “Paard van Troje” het
buitengebied binnenlaat.

