Lukas Scheijgrond
Aan: College van B&W Barneveld
Betreft: schriftelijke vragen initiatiefnemers windenergie
Voorthuizen, 2 september 2021
Geacht college,
Namens de fractie van de ChristenUnie stel ik u, op grond van artikel 42 van de
organisatieverordening van de gemeenteraad, vragen over gesprekken met initiatiefnemers om
windmolens te plaatsen.
Bij de raadsleden van de ChristenUnie is de mail binnengekomen van Fabia Hooykaas, namens
het actiecomité Voorthuizen Windmolens Nee, over het proces rondom de overstap naar
duurzame energiebronnen.
Als ChristenUnie hechten we veel waarde aan het proces om af te stappen van fossiele
brandstoffen. De toenemende natuurrampen, onderstrepen het belang hiervan. De overstap kan
alleen goed gemaakt worden als er een mix van energiebronnen wordt gebruikt. Op dit moment
ontkom je er niet aan dat windenergie één van die bronnen is. Maar zorgvuldig omgaan met de
omgeving is ook van groot belang. Daarom hebben we nee gezegd tegen windmolens op
Zeumeren en ingestemd met een proces waarbij zorgvuldig gezocht wordt naar mogelijke
locaties waarbij recht gedaan wordt aan de belangen en zorgen van omwonenden. Als
ChristenUnie hebben we steeds de vaste hoop gehad dat dit gaat leiden tot mooie initiatieven,
maar tegelijkertijd de aandacht gevestigd op een goed proces richting mensen die zorgen
hebben over wat dit betekent voor hun omgeving.
In haar mail suggereert mevrouw Hooykaas namens het actiecomité dat er tussen college en
initiatiefnemers verregaande gesprekken zijn geweest over initiatieven.
We benadrukken graag dat we het waarderen dat er initiatiefnemers zijn. We ervaren de
communicatie die we vanuit het actiecomité richting mogelijke initiatiefnemers als
intimiderend, terwijl deze mensen/bedrijven wat ons betreft niets te verwijten valt. Wij willen
door het stellen van onderstaande vragen dan ook absoluut niet dat de indruk gewekt wordt dat
wij het eens zijn met deze manier van communiceren van het actiecomité.
Wel willen we vragen stellen over de opmerkingen dat er, volgens het actiecomité, verregaande
gesprekken tussen college en initiatiefnemers zijn geweest terwijl de wethouder dat in de
commissie altijd ontkende. Daarover verwachten wij uitleg van het college. Daarom hebben we
de volgende vragen:
1. In december 2017 heeft de Raad besloten om een structuurvisie op te stellen. Dat er
daarvoor initiatieven waren, is helder. Maar in welke mate is er sindsdien communicatie
geweest tussen (potentiële) initiatiefnemers en het college/de ambtenaren?
2. Zijn er sinds december 2017 nieuwe initiatieven bij het college bekend geworden?
3. Hoeveel gesprekken zijn er geweest met (potentiële) initiatiefnemers?

4. Wat was de boodschap in hun richting tijdens die gesprekken aangaande de
mogelijkheden/moeilijkheden rondom hun initiatieven?
5. Waren er wel eens vervolggesprekken of mailwisselingen waarin verder verkend werd
wat de mogelijkheden waren? Zo ja, kunt u dat met cijfers onderbouwen?
6. Hoe concreet was die correspondentie?
7. Wat was daarbij vanuit het college het uitgangspunt aangaande de relatie tussen de
initiatieven en het lopende structuurvisieproces?
Wij zien uit naar uw antwoorden.
Met vriendelijke groet namens de fractie van de ChristenUnie,
Lukas Scheijgrond,

