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Betreft: Inspraak Digitale vergadering Scherpenzeel op 15-2-2021 om 20.00 uur 
Onderwerp: Energievisie Scherpenzeel 
Door: P.J.J. Looij namens Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West. 
 
 
Geacht college, geachte gemeenteraad, commissieleden, wethouders en andere toehoorders, 
 
Mijn naam is Pascal Looij en ik spreek namens belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West. Wij 
vertegenwoordigen bewoners uit de Glind, het westelijk buitengebied van Barneveld en Achterveld en daarmee dus ook 
het noordelijk buitengebied van Scherpenzeel. 
 
Compleet verrast zijn wij door de Energievisie “Op weg naar een energieneutraal Scherpenzeel” van februari 2021. U heeft 
het over drie mogelijke locaties voor 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 dergelijke 
windturbines op genoemde locaties reikt ver over de gemeentegrens van Scherpenzeel en is zeer schadelijk voor de 
kwaliteit van leefomgeving, het prachtige landschap en natuur in deze omgeving.  
 
In het voorjaar 2020 is onze belangengroep een petitie gestart tégen 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 
absoluut geen draagvlak voor windturbines in dit gebied.  
 
De petitie die inmiddels is gestart vanuit Scherpenzeel geeft inmiddels al eenzelfde beeld. U kunt hier als 
vertegenwoordiging niet omheen. 
 
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 verdere ontwikkeling van windturbines. 
De Regionale Energiestrategie geeft bovendien aan dat windenergielocaties alleen langs snelwegen (A1/A30) gezocht 
kunnen worden. Dít gebied ís 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.  
 
Lokale participatie is het instrument dat Brussel en Den Haag u aanreikt om een lastige doelstelling gerealiseerd te krijgen. 
Waarom? Omdat die enorme windturbines natuurlijk helemaal niet passen zo dicht in een leefomgeving. Die horen nu 
eenmaal op zee! En ook u gebruikt het ‘participatie-instrument’, zo hebben we kunnen horen. Maar wat is die participatie 
waard, als je straks toch blijkt wakker te liggen van een laag resonerend gezoem. Dan staan ze er immers… 
 
Stel uw ambities realistisch en wees u ervan bewust dat u een verantwoordelijkheid draagt voor de leefbaarheid in deze 
omgeving, daarom bent u gekozen. Niet om belangen te dienen van grote commerciële partijen of landelijke politiek, u 
bent lokaal vertegenwoordiger. 
 
U heeft nog geen opgave gedaan aan de regio en dat is in dit geval een goede zet geweest. Daarmee zijn alle opties nog 
open, zowel doelstelling – hoeveel gaat u bijdragen – maar ook in welke mix. Meer zon bijvoorbeeld of geothermie. 
Duurzame oplosrichtingen die geen overlast en schade veroorzaken voor bewoners, landschap en natuur. 
 
Dát is uw opdracht hier. 


