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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.
Ik verzoek u deze mail en mijn bijdrage naar het college van B&W en de commissie‐ en raadsleden door te sturen, 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 Scherpenzeel.
Op voorhand dank hiervoor.
In afwachting van uw bevestiging in deze,

namensBelangengroep Tegenwind Noordelijk Buitengebied Scherpenzeel
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Infoavond 15 februari 2021
Geacht college, geachte raad, geachte commissie, geachte wethouder(s) en overige toehoorders,

Mijn naam is
en ik ben de petitionaris “Tegen de komst van
megaturbines in het noordelijk buitengebied van Scherpenzeel”. Tot vandaag hebben ± 500
mensen de petitie getekend.
Ik spreek namens zeer bezorgde bewoners van Scherpenzeel en aangrenzende omwonenden
van Barneveld, De Glind, Leusden en Woudenberg en de ondertekenaars van de petitie.
Alle belanghebbenden zijn niet blij met de manier van communiceren van de gemeente. Ik
ben langs de belanghebbenden gegaan en gevraagd of ze op de hoogte waren van de ambities
van de gemeente op het gebied van duurzaamheid en of ze op de hoogte waren van het
potentiele onderzoeksgebied voor de plaatsing van megaturbines ten noorden van
Scherpenzeel. Vrijwel niemand – dus ook uw eigen inwoners niet ‐ had hier iets over
vernomen. Voor zulke cruciale en ingrijpende plannen, die niet alleen bewoners van
Scherpenzeel maar ook aangrenzende omwonenden raken, was een brief “aan de bewoners
van dit pand” op zijn plaats geweest.
Uit 94 respondenten op de recente enquête blijkt dat de gemeente zijn informatieve taak niet
goed uitgevoerd heeft. De enkeling die deze enquête had ingevuld kwalificeerde het als vol
met voldongen feiten. De enquête liet niet zien hoe snel de Energievisie besloten zou worden.
Informatie inwinnen op de site van de gemeente Scherpenzeel lijkt op een expeditie door een
jungle van onvindbaarheden.
Zelfs
, onze buurman, was niet eens op de hoogte van dit hele verhaal.
We zijn erachter gekomen dat de Gemeente in november een Burger Forum heeft opgezet.
Uit vier mensen werden er twee op hun motivatiebrief geselecteerd. Een van deze twee
deelnemers bleek ook niet op de hoogte te zijn van het potentiele onderzoeksgebied
tegenover zijn boerderij terwijl hij regelmatig vergadert met een beleidsmedewerkster van de
Gemeente. Hij voelde zich gepasseerd en vroeg zich af wat de zin was van zo’n burger
platform.
Vanavond is de ingelaste infoavond maar de mail van de Griffie, betreffende het Spreekrecht,
werd pas afgelopen vrijdagmiddag naar de belanghebbende insprekers gestuurd. Geen
mogelijkheid meer voor enige vorm van contact of overleg. Als klap op de vuurpijl dan ook nog
eens uiterlijk maandagochtend voor 9.00 uur aangeven wie in de vergadering het woord gaat
voeren en dan ook nog eens met het verzoek om de woordvoeringen zoveel mogelijk te
bundelen.
We zijn geschokt van over de wijze hoe de gemeente met burgers omgaat. Het lijkt dat de
gemeente bezig is burgers op afstand te houden en ze er niet bij wil betrekken voordat alles
besloten is.

Emoties lopen hoog op! Waarom heeft de gemeente de belanghebbenden niet eerder
geïnformeerd en betrokken bij het proces? Het draagvlak waarnaar de gemeente naar op zoek
is, is vrijwel nihil.
Alle belanghebbenden zijn fel tegen de opkomst van megaturbines in ons prachtige
buitengebied. Ze beschouwen dit als horizonvervuiling, landschapsvervuiling, het zal leiden
tot ernstig geluidsoverlast, hinder van verreikende slagschaduw en ziekmakend laagfrequent
bromgeluid met stress‐en slaapproblemen tot gevolg, uitstoot van broeikasgas SF6, schade
aan flora, fauna en een duidelijke waardedaling van huizen in het omliggende gebied.
In deze omgeving hebben we een zeer rijke fauna en het buitengebied heeft zich ontwikkelt
tot een prachtig recreatiegebied met onder andere klompenpaden. Niemand woont er om
onder megaturbines te moeten “overleven”.
Leefgenot en gezondheid gaan voor energietransitie en winstbejag!
In deze regio is een belangengroep opgestaan tegen de voornemens van de gemeente
Scherpenzeel. Dit om de achterban van informatie te kunnen voorzien en gericht acties te
kunnen ontplooien om de uiteindelijke/voorgenomen misstappen van de gemeente te
voorkomen. Onze stelling is:
GEEN INDUSTRIELE MEGA WINDTURBINES IN HET KWETSBARE NOORDELIJK
BUITENGEBIED VAN SCHERPENZEEL
We verzoeken de Gemeente Scherpenzeel het Buitengebied Scherpenzeel Noord definitief uit
te sluiten in de Energievisie voor plaatsing van mega‐windturbines.
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