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Achterveld, 22 februari 2020

Beste Gemeenteraad van Barneveld,
Laat ik mij even voorstellen. Mijn naam is Edwin Winterkamp. Voorzitter van de Dorpsraad
Achterveld-Stoutenburg. De onderwerpen die door de dorpsraad worden behandeld, dienen
een groter belang dan persoonlijke belangen.
In de 20 jaar van haar bestaan heeft de dorpsraad in nauwe samenwerking met de gemeente en
de ambtenaren gewerkt aan plannen voor nieuwe wijken, openbaar vervoer, beeldkwaliteit
dorpen, buitengebied, verkeer en veiligheid inzake wensplan Hart van Achterveld, fietspaden,
wateroverlast, om enkele voorbeelden te noemen.
Ik richt mij nu tot u naar aanleiding van de MER Windenergie in Barneveld die onlangs
verschenen is. Nadrukkelijk wil ik de volgende punten onder uw aandacht brengen.
Communicatie
Tot nu toe was Achterveld niet geïnformeerd en betrokken bij de bepaling van mogelijke
locaties voor de plaatsing van windmolens. Wij zijn enorm verrast en geschrokken van dit
rapport. Ik verzoek u dringend op korte termijn ervoor te zorgen dat alle bewoners van
Achterveld en zeker de omwonenden die zich op korte afstand van de geplande windmolens
bevinden, tijdig en volkomen worden geïnformeerd. Uiteraard verzoek ik u ook de Dorpsraad
mee te nemen in deze communicatie.
MER Windenergie in Barneveld
Ik verzoek u dringend de MER overnieuw uit te laten voeren. Zoals de MER aangeeft dienen
de stakeholders betrokken te zijn. Achterveld en omwonenden zijn niet betrokken bij de
totstandkoming van deze MER. Dit is een belangrijke omissie in de MER welke naar onze
mening aanleiding is om de procedure opnieuw te starten en nu met alle mogelijke
stakeholders.
Overigens is ons uit de vele gesprekken van de laatste dagen duidelijk geworden dat
omwonenden uit de gemeente Barneveld ook niet geraadpleegd zijn!

MER Inhoudelijke fouten
Tijdens de diverse bijeenkomsten is gebleken en ook toegegeven door uw ambtenaren dat er
onjuistheden/fouten zijn geslopen in deze MER. Het lijkt mij van belang de MER in zijn
geheel na te lopen en alle onjuistheden te corrigeren.
MER Advies schadeloosstelling
Vooruitlopend op alle beslissingen zijn wij van mening, dat mochten windmolens toch
geplaatst worden, een compensatie moet worden opgenomen in het rapport die de mensen, die
hiermee te maken krijgen, schadeloos stelt.
De ervaring leert dat een kleine groep mensen de gevolgen moet dragen voor
verordeningen/besluiten van overheid (zie Groningen). Dat is voor deze groep mensen een
hard gelag en zij kunnen zich nergens op beroepen, en vinden geen gehoor. Geestelijke en
fysieke problemen, noodgedwongen verhuizingen, lagere verkoopwaarden etc zijn zo maar
situaties die zich voor gaan doen. Naar onze mening dienen deze kosten mee begroot te
worden en uitgekeerd te worden indien van toepassing.

Aanbeveling aanpak
Gemeente Barneveld lijkt vol te gaan voor windenergie. Naar onze mening zou er focus
moeten zijn op energie in de volledige breedte. Dus niet nu alleen zich richten op
windenergie. Een groot aantal gemeenten studeren op andere maatregelen en proberen de
overlast voor de burgers te beperken.

Participatie
Transparantie en communicatie zijn naar onze mening het enige instrument dat aan de basis
staat van alles. Meedenken, samenwerken en participatie zijn woorden die wij in Achterveld
vaak hanteren en dat niet alleen we maken ze ook waar!
Het is ongeloofwaardig om te stellen dat de communicatie achteraf tot een oplossing kan
leiden zoals door de gemeente Barneveld in de media geschetst wordt. Communicatie er nà
kan niet het overleg er vóór vervangen!
Ik ben uiteraard graag bereid deze brief persoonlijk toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Edwin Winterkamp
Dorpsraad Achterveld-Stoutenburg
Voorzitter

