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doorgestuurd;

Geachte griffie van de gemeente Scherpenzeel,
In navolging op de digitale vergadering d.d. 15 februari 2021 treft u in bijlage mijn bijdrage aan op schrift.
Kortheidshalve verwijs ik naar de inhoud daarvan.
Ter nadere duiding op de vraag tijdens de digitale vergadering van een van de raadsleden over de wespendief die ook
voorkomt in ons gebied, verwijs ik naar:
https://www.gelderlander.nl/ede/deze‐bedreigde‐roofvogel‐zet‐streep‐door‐windmolens‐op‐de‐veluwe‐kansloze‐
missie~ac5cac5f/
en voor mijn verwijzing naar de Energiemix van Lokaal Belang gemeente Barneveld: https://www.lokaal‐belang.com/lb‐
alternatieve‐energiemix .
Ik verzoek u deze mail en de meegezonden bijdrage op schrift naar het college van B&W en de commissie‐ en
raadsleden door te geleiden, dit als bijdrage aan de vergaderstukken van de aankomende raadsvergadering van 18
februari 2021.
Daarbij verzoek ik u mij een bevestiging te sturen van het doorzenden van deze mail met de bijlage naar het college en
de commissie‐ en raadsleden van uw gemeente.
Op voorhand dank hiervoor.
In afwachting van uw bevestiging in deze,

Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld‐West
Belangengroep Tegenwind Noordelijk Buitengebied Scherpenzeel

Deze e‐mail en mogelijk meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en kunnen informatie bevatten die niet voor u
bestemd zijn. Indien u niet de geadresseerde bent of deze e‐mail kennelijk per vergissing bij u terecht is gekomen, wilt u
mij dan a.u.b. direct op de hoogte stellen? U wordt vriendelijk verzocht in dat geval deze e‐mail (en eventuele bijlagen)
blijvend te wissen, de inhoud niet te gebruiken of ter kennis van derden te brengen.
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Geacht college, geachte raad, geachte commissie, geachte wethouder(s), en overige toehoorders,
Mijn naam is
. Mede namens enkele van mijn buren aan de
in De
Glind die direct wonen aan het noordelijk grensgebied van Scherpenzeel, voer ik het woord.
Overrompeld waren wij toen wij amper drie weken geleden van de Energievisie kennis namen. Een
visie met potentiële zoeklocaties voor hoge windturbines tegen de gemeentegrens aan, en dus in ons
gezamenlijke grensgebied. Een mogelijk ingrijpende beslissing die de leefbaarheid van dit groene
gebied op het spel zet.
Sinds april volg ik alle informatie van de gemeente Scherpenzeel over dit onderwerp. Deze informatie
was tot voor kort erg vaag. Wij hebben niets gezien van ‘meet-ups’, en ook niet een Scherpenzeelse
Krant. De gemeente Scherpenzeel zou informatie ophalen. Scherpenzeel doet dit vervolgens alleen
bij haar eigen inwoners. Een niet-representatieve enquête (94 respondenten op 10.000 inwoners van
Scherpenzeel). Hierop baseert de gemeente wel belangrijke conclusies voor het plaatsen van
windturbines in het noordelijk gebied van Scherpenzeel als meest geschikte plek. Als direct
belanghebbende bewoners in de buurtgemeente zijn wij op geen enkele manier inhoudelijk
betrokken, of hierover geïnformeerd. Als uw directe buren begrijpen wij niets van deze manier van
handelen, maar ook niet van de richting die Scherpenzeel voor ogen lijkt te hebben met haar
Energievisie. U kunt ons als buren niet buiten spel zetten en wij zijn tegen de plannen die
Scherpenzeel heeft met windturbines in ons grensgebied.
Dit gebied is een authentiek landschap met pure natuur dat nog grotendeels in tact is gebleven. Denk
aan allerlei dieren en vogelsoorten, zelfs de wespendief en de oehoe. Juist vanwege het karakter van
dit landschap voelen deze diersoorten zich hier nog thuis. Hoe mooi is dat? Is dat u als gemeente dan
niets waard?
Inmiddels hebben in twee weken al bijna 500 inwoners uit zowel Scherpenzeel als de directe
omgeving tegen windturbines in dit gebied gestemd. Daarmee is dus voor windturbines in dit gebied
geen draagvlak.
Met de huidige energievisie concludeert Scherpenzeel hoge windturbines maar in het noordelijk
buitengebied en tegen het grensgebied van Barneveld, Leusden en Woudenberg te plaatsen. Dus wél
de lusten maar niet de lasten met alle gevolgen van dien. Een windturbine geeft ernstige
geluidshinder dag én nacht. Daarbij zijn de wieken van een windturbine een dodelijke nekslag voor
vogels. In dit kader wil ik u dan ook sterk adviseren kennis te nemen van de beoordeling van de
commissie M.E.R. in 2020 over het eerder door de gemeente Barneveld uitgebrachte
milieueffectrapportage voor zoeklocaties voor windenergie. Niet voor niets is gemeente Barneveld
ertoe overgegaan om de omgeving van De Glind uit te sluiten van windturbines, en oplossingen voor
windenergie langs grote infrastructuur te zoeken.
Ook wij willen zorgvuldig omgaan met de aarde, en onze omgeving, mens, dier en natuur
beschermen. U hoeft als gemeente niet persé te kiezen voor windturbines. Er zijn tal van andere
mogelijkheden1 voorhanden en in ontwikkeling, dus u hoeft als zelfstandige gemeente niet voor de
onherroepelijke negatieve gevolgen van windturbines in het landschap te kiezen. Windturbines nabij
woningen en prachtige natuur zijn niet nodig, en is iets wat veel mensen ook niet willen.
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Denk aan: geothermie (aardwarmte), mestvergisting en waterstof. Daarbij wordt verwezen naar de
Energiemix brief Lokaal Belang Barneveld https://www.lokaal-belang.com/lb-alternatieve-energiemix
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Het is ook moedig om als zelfstandige gemeente kenbaar te maken ook voor andere motieven te
kiezen. Het landschap en de natuur in ons en uw gebied is ook kostbaar. Verkwansel dit niet. Ook dat
is goed rentmeesterschap.
.
Ik kom tot een afronding.
Wij roepen u dan ook op om:
1. De mogelijkheid van windturbines in het noordelijk buitengebied van Scherpenzeel – tegen het
grensgebied van Barneveld, De Glind, Leusden en Woudenberg – uit de energievisie te schrappen,
en in te zetten op energiereductie en duurzamere oplosrichtingen die geen overlast en
onherroepelijke schade veroorzaken aan bewoners, landschap en natuur.
2. Te investeren in onderzoek naar andere mogelijkheden voor de energietransitie met behoud van
ruimtelijke kwaliteit op de lange termijn.
Als goede buren nodigen wij u graag uit om hier een kijkje te komen nemen.
Ik dank u voor uw aandacht.
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