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Geachte heer Scheijgrond en heer Buitenhuis,

Op 5 februari 2021 heeft u schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42 van de 
Organisatieverordening voor de gemeenteraad, over de recent door de Provincie 
Gelderland onderzochte gevolgen voor de wespendief van windmolenplannen op en 
rond de Veluwe. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:

Vraag 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?

Antwoord 1: In het door gemeente Barneveld uitgevoerde MER onderzoek naar 
windenergie is reeds uitvoerig ingegaan op de aanwezigheid van de wespendief. 
Bijlage 5 van het MER (A&W rapport, 19-317 Verkenning windparklocaties Barneveld) 
gaat uitvoerig in op het voorkomen van de wespendief en de daarmee samenhangende 
risico’s. Het momenteel nader in onderzoek zijnde zoekgebied 5 wordt, in tegenstelling 
tot veel van de andere zoekgebieden, in dit rapport niet als verhoogd of groot risico 
aangemerkt. Dit laat onverlet dat bij planvorming hier een passende beoordeling zal 
moeten worden uitgevoerd ten aanzien van de Wespendief. 

Wij hebben eerder aangegeven dat nader onderzoek naar de ecologische effecten op 
locatie van belang is. Het onderzoek dat nu gepubliceerd is bevestigt wat reeds in het 
MER is aangegeven. Daarbij staan nog veel vragen open. Het onderzoek is gebaseerd 
op een groot aantal aannames en modelberekeningen op basis van beperkt 
veldonderzoek. Het is onvoldoende bekend of de wespendief, die gebouwde omgeving 
mijdt, voor komt op en rond Harselaar. Mocht de wespendief voorkomen dan is het de 
vraag in welke periode. Is dat een maand, of langer, is het overdag of vooral ’s nachts? 
Zijn er vervolgens mitigerende maatregelen mogelijk, bijvoorbeeld het kleuren van een 
rotorblad? Blijken wespendieven windturbines met één zwart rotorblad te ontwijken? 
Gelet op al deze vragen is het nu nog niet aan te geven welk effect de wespendief op 
mogelijke windenergie in zoekgebied 5 heeft. 

Vraag 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?

Antwoord 2: Er is intensief overleg met zowel de provincie als de gemeente Ede over 
vervolgstappen. In dit overleg wordt besproken wie wanneer welk vervolgonderzoek op 
zich neemt en hoe deze onderzoeken elkaar kunnen aanvullen. 
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W.Wieringa                     J.J. Luteijn
secretaris                        burgemeester


