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Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel 
Aan de gemeenteraad van Scherpenzeel 
 
 
 
De Glind, 27 januari 2021 
 
Betreft: Zienswijze opinieronde d.d. 28 januari 2021 Agendapunt 7 Energievisie Scherpenzeel 
(bewonersvisie windturbinelocaties buitengebied noordelijk deel Scherpenzeel) 
 
 
Geacht college, geachte gemeenteraad,  
 
Spreekrecht 
De aanleiding voor deze brief is dat wij als bewoners van De Glind en het westelijk buitengebied van 
Barneveld, ofwel het grotendeels noordelijk buitengebied van Scherpenzeel, een beroep willen doen  
op de gegeven mogelijkheid van spreekrecht tijdens de opinieronde op 28 januari 20211. Van de 
griffie van uw gemeente Scherpenzeel hebben wij op 25 januari jl. echter moeten vernemen dat het 
spreekrecht tijdens deze digitale opinieronde alleen aan inwoners van Scherpenzeel is 
voorbehouden. Na een e-mail van 26 januari 2021 werd vervolgens door de griffie aangegeven dat 
‘de mogelijkheid om in te spreken’ via een schriftelijke reactie is. Hier hebben wij als 
belanghebbenden per e-mail van 27 januari 2021 bezwaar tegen gemaakt en op grond van de diverse 
publicaties over de mogelijkheid om tijdens de digitale opinieronde ‘in te spreken’ het verzoek te 
handhaven. Wij merken hierbij nadrukkelijk op dat onderstaande schriftelijke reactie in deze brief 
niet als tekst van het beoogde spreekrecht kan worden beschouwd. 
   
Met deze brief uiten wij onze verbijstering en zorgen over de genoemde locaties in het noordelijk 
buitengebied van Scherpenzeel en wijzen wij u op de negatieve en onherroepelijke schadelijke 
gevolgen van windturbines op mensen en hun leefomgeving, landschap en natuur in het prachtige 
buitengebied van Scherpenzeel, De Glind, Leusden en Woudenberg. Wij besluiten deze brief met een 
oproep aan het college en de gemeenteraad.   
 
Over de grens 
Overrompeld zijn wij door de Energievisie “Op weg naar een energieneutraal Scherpenzeel” van 
februari 2021, en de daarin genoemde voorkeur voor drie mogelijke locaties voor (middel)grote 
windturbines in het buitengebied ten noorden van de gemeente Scherpenzeel, direct grenzend aan 
het grondgebied van De Glind-gemeente Barneveld, Leusden en Woudenberg. De impact van 
windturbines op genoemde locaties reikt ver over de gemeentegrens van Scherpenzeel heen en is 
zeer schadelijk voor de kwaliteit van leefomgeving, het prachtige landschap en natuur in deze 
omgeving.  
 

 
1 E-mail van 25 januari 2021 van gemeente Scherpenzeel met Nieuwbrief week 04 – 26 januari 2021 en Persbericht gemeente Scherpenzeel Energievisie (e-mail 
26 januari 2021) o.m. over hoe en waar voor deze digitale opinieronde kan worden ingesproken 
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Als door u gesteld, zal de nadere uitwerking van de precieze locaties volgens uw ‘Energievisie’ met de 
samenleving plaatsvinden. Die samenleving houdt uiteraard niet op bij de grens van Scherpenzeel. 
Er is geen input opgehaald bij de inwoners van De Glind-gemeente Barneveld als onderdeel van de 
buurgemeente gemeente Scherpenzeel. Wij zijn als belanghebbenden (niet-inwoners van 
Scherpenzeel) bij de in november-december 2020 gehouden enquête over duurzame opwek door de 
gemeente Scherpenzeel niet betrokken.     
 
Geen draagvlak 
In het voorjaar 2020 is Tegenwind Buitengebied Barneveld West een petitie gestart tegen 
windturbines in het westelijk buitengebied van Barneveld en De Glind. Ruim 830 inwoners uit De 
Glind en omgeving stemden tegen windturbines. Er is daarmee dus geen draagvlak voor 
windturbines in dit gebied.  
 
Gebied formeel ongeschikt 
De gemeente Barneveld heeft in 2020 een MER uitgebracht voor zoeklocaties voor windenergie. In  
september 2020 heeft de gemeente Barneveld besloten om de omgeving van De Glind uit te sluiten 
van ontwikkeling van windturbines. De RES geeft bovendien aan de windenergielocaties alleen langs 
snelwegen (A1/A30) gezocht kunnen worden. Het gebied is niet geschikt voor plaatsing van 
windturbines vanwege de schadelijke gevolgen voor de kwaliteit van leefomgeving, landschap en 
natuur. Uw zoeklocaties maken geheel onderdeel uit van ditzelfde gebied en kwalificeren zich 
daarmee als ongeschikt.  
 
Situatieschets van de omgeving 
De Glind en het buitengebied van Scherpenzeel kenmerkt zich door het nog grotendeels in tact 
gebleven authentieke landschap. Een agrarisch bekenlandschap met houtwallen, weilanden en 
bosjes en waar de Moorsterbeek doorheen loopt. De bossen van De Glind zijn onderdeel van het 
Gelders/Utrechts Natuur Netwerk. Een natuurlijk gebied waarin een veelheid aan kwetsbare en zelfs 
diverse beschermde diersoorten te vinden zijn.  
 
Impact op landschap en natuur 
De inzet van windturbines in deze omgeving heeft onherroepelijk schadelijke gevolgen op de 
kwetsbare natuur en het landschap. Een gebied waarin in de avond- en nachturen uilen waaronder 
de oehoe en vleermuizen het luchtruim kiezen op zoek naar voedsel. De natuur zal met de komst van 
windturbines, groot of klein, wreed verstoord worden. Uit onderzoek van o.a. de Vogelbescherming 
blijkt dat vogels – vooral weide en akkervogels – gebieden met windturbines mijden. Wieken van een 
windturbine vormen een dodelijke nekslag voor vogels. Het gebied wordt ongeschikt als voedsel-, 
rust- en broedgebied. In de buurt van windturbines worden vaak dode vleermuizen gevonden. 
Vleermuizen raken gedesoriënteerd door luchtdrukverschillen en worden geraakt door de wieken. 
Initiatieven als het planten van nieuw (oer)bos lijken zinloos te worden als er in de omgeving 
windturbines worden geplaatst die juist de kwetsbare en beschermede diersoorten weer verjagen. 
Kortom, een uiterst onwenselijk effect bij de inzet van dergelijke turbines op deze locaties.  
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Impact op mensen en leefomgeving 
De impact van de komst van een windturbine op de leefomgeving van mensen is zeer groot en 
negatief. Een windturbine geeft ernstige geluidshinder dag én nacht. Hierbij worden de 
geluidsniveaus sterk bepaald door de wind. Als deze factor wordt meegenomen in de minimale 
afstand tot woningen, moet de werkelijke afstand tussen windturbines en woningen veel groter zijn 
dan de wettelijk toegestane afstanden om een leefbare situatie te behouden. Het RIVM geeft aan dat 
niet kan worden uitgesloten dat het geluid van windturbines tot slaapverstoring leidt.  
Slagschaduw van een windturbine reikt tot in de verre omtrek en is voor omwonenden in de verre 
omtrek hinderlijk. Dat geldt voor De Glind met de zon aan de zuidkant in het bijzonder. Daarbij zijn er 
sterke vermoedens dat laagfrequent geluid bij windturbines tot gezondheidsklachten bij 
omwonenden leidt. De GGD’s (waaronder de GGD Gelderland) sloegen in november 2019 nog alarm 
over de gezondheidseffecten bij de bouw van windturbines.  

 
Duurzame energie 
Maar we moeten toch iets? Tegenwind Buitengebied Barneveld West erkent dat het zoeken naar 
duurzame energiebronnen een proces is dat nodig is. Juist om mens en natuur ook in de toekomst te 
kunnen laten voortbestaan. Maar windturbines plaatsen in gebieden die daar totaal ongeschikt voor 
zijn, is niet de weg en zal tot veel meer weerstand tegen de energietransitie leiden.  
 
 
Oproep aan het college en gemeenteraad 
 

• Plaats geen windturbines in het noordelijk buitengebied van Scherpenzeel.  
 

- Landschap is een publiek goed en een publiek belang van de gehele samenleving. Zorg 
voor dat landschap. Windturbines verwoesten onherroepelijk de kernkwaliteiten van 
het landschap en de natuur in het noordelijk buitengebied van Scherpenzeel, het 
grensgebied van De Glind en buurgemeenten Barneveld, Woudenberg en Leusden. 
  

- Het plaatsen van windturbines in het noordelijk buitengebied van Scherpenzeel heeft 
onherroepelijk negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving (door de 
geluidsoverlast dag en nacht en hinderlijke slagschaduw) en de waarde van de woningen 
in het gebied zal fors dalen. Het buitengebied verrommelt en op termijn zullen juist de 
bewoners die zich inzetten voor een aantrekkelijk en vitaal buitengebied vertrekken.  

 
- De RES Regio Foodvalley geeft aan dat windturbines alleen langs snelwegen (A1/A30) 

geplaatst kunnen worden. 
 

• Zet in op energiereductie en op duurzame oplosrichtingen die geen overlast en schade 
veroorzaken voor bewoners, landschap en natuur.  
 

• Zoek afstemming met gemeente Barneveld om uzelf in kennis te stellen van de 
ongeschiktheid van de door u voorgestelde locaties. 
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Namens de bewoners van De Glind en het westelijk buitengebied van buurgemeente Barneveld 
ofwel het buitengebied ten noorden van Scherpenzeel gaan wij graag in gesprek over deze brief.  
 
 
Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West  
E-mail: tegenwindbarneveld@hotmail.com 
 
 
 
Kopie: Scherpenzeelse Krant, Barneveldse Krant, Leusder Krant, De Woudenberger, Achterveld.net, RTV Utrecht, Omroep 
Gelderland. 
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