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Geacht college, 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie stel ik u, op grond van artikel 42 van de 
organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de invloed van de wespendief 
op windenergieplannen. 
 
Op 5 februari heeft de provincie de uitkomsten openbaar gemaakt van onderzoek naar de 
invloed die de wespendief kan hebben op windmolenplannen op de Veluwe. De wespendief is 
een beschermde vogelsoort. Het beleid is er op gericht dat er minimaal 100 broedparen op de 
Veluwe blijven. Uit dit onderzoek en de bijgaande brief van Gedeputeerde Staten aan de 
Provinciale Staten komt naar voren dat de ruimte voor windenergieplannen op en vlak rond de 
Veluwe kleiner is dan eerder werd gedacht. Ook moet er samenhang gezocht worden tussen 
plannen, omdat plannen aan één kant van de Veluwe plannen aan de andere kant van de Veluwe 
in de weg kunnen zitten.  
 
Binnenkort spreekt de raadscommissie op initiatief van o.a. de ChristenUnie over de ‘notitie 
windgesprek Harselaar & Structuurvisie Wind.’ (B3-54, raad 3 februari 2021) Bij die bespreking 
willen we de uitkomsten van dit onderzoek van de provincie betrekken. We verzoeken u deze 
schriftelijke vragen voor die tijd te beantwoorden. 
 
Onze fractie streeft naar een mix van duurzame energiebronnen. Windenergie is er daar één van. 
In de brief aan Provinciale Staten spreekt Gedeputeerde Staten uit dat er minder mogelijkheden 
voor windenergie op en rond de Veluwe zijn dan eerder werd gedacht. 
 

1. Welke invloed hebben de uitkomsten van dit onderzoek op de mogelijkheid om 
windenergie op te wekken in gemeente Barneveld en specifiek in het gebied bij de 
Harselaar? 

2. In welke mate is daarvoor extra afstemming nodig met de provincie en andere 
gemeenten/res-regio’s op en rond de Veluwe en op welke wijze gaat die afstemming 
vorm krijgen? 

 
We zien uit naar uw antwoorden. 
 
Met vriendelijke groet namens de fractie van de ChristenUnie, 
 
Lukas Scheijgrond 
Henry Buitenhuis 
 

 


