
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : Dinsdag 17 maart 2020
Betreft : Schriftelijke vragen ex art. 34 Verordening Raadswerk van de fractie 

VVD over mogelijke windmolenlocaties in de gemeente Barneveld 
nabij de kern Achterveld.

In een brief van 18 februari 2020, stelt de fractie van de VVD een aantal vragen over 
mogelijke windmolenlocaties in de gemeente Barneveld nabij de kern Achterveld.
Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende 
antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
In de kern Achterveld is grote onrust ontstaan na de bekendmaking door de gemeente 
Barneveld van mogelijke windmolenlocaties waarvan er enkele op zeer korte afstand van 
Achterveld gelegen zijn. In diverse media verschenen uitlatingen van de wethouders Van 
Beurden en Vos.

Vraag
1. Welke stappen heeft het college inmiddels genomen of gaat het nemen richting de 

Gemeente Barneveld en/of de Regio-Amersfoort?

Antwoord
Wethouder Van Beurden heeft namens het college eerst informeel contact gehad met de 
portefeuillehouder van Barneveld over het Milieu Effect Rapport (MER). Daaropvolgend 
heeft de gemeente Barneveld de gemeente Leusden per brief geïnformeerd over het MER 
en zijn doel en status ervan. Tussen beide wethouders heeft vervolgens een bestuurlijk 
overleg plaatsgevonden. Hierin heeft wethouder van Beurden de zorgen van de inwoners uit 
Achterveld onder de aandacht gebracht en benadrukt dat zij in het proces betrokken moeten 
worden. Inmiddels heeft het college van Barneveld een memo over dit onderwerp aan de 
raad van Barneveld voorgelegd. Voor Leusden is de volgende passage in dit memo relevant: 
“In de Glind is reeds een intensief proces gestart rond de Wijk van de toekomst. Daar zullen 
wij mee verder gaan en alle mogelijke energiebronnen, inclusief de dorpsmolen, in het 
proces betrekken. Dit in goed overleg met de bewoners in het buitengebied van Leusden, 
Lunteren en het dorp Achterveld.” De gemeente Barneveld heeft met ons afgesproken dat zij 
(met onze instemming) de inwoners van Achterveld zo spoedig mogelijk zal informeren. 
Daarover worden communicatieafspraken met ons en de Dorpsraad Achterveld gemaakt.

Vraag
2. Hoe kan de Gemeente Leusden invloed hebben op een eventueel besluit van de 

Gemeente Barneveld?

Antwoord
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In zowel het bestuurlijk overleg als het collegememo is bevestigd dat de inwoners van 
Achterveld op dezelfde wijze in het verdere proces betrokken worden als de inwoners van de 
Barneveldse dorpen. Afgesproken is dat de gemeente Barneveld Leusden vooraf informeert 
over de stappen die zij hierin gaat zetten. Vooralsnog wordt er een half jaar uitgetrokken om 
met inwoners in gesprek te gaan over de energietransitie. Mede op basis van die 
gesprekken zal de gemeente Barneveld een energievisie 2021-2030 en een structuurvisie 
wind opstellen. Tijdens het bestuurlijk overleg heeft de portefeuillehouder van Barneveld 
laten weten dat zij voor de mogelijkheden van grootschalige opwek van windenergie (lees de 
plaatsing van hoge windturbines) primair uitgaat van locaties langs infrastructuur (A1/A30, bij 
bedrijfsterrein De Harsselaar). Ook de inwoners van de betreffende dorpen waaronder 
Achterveld zijn en/of worden hierover geïnformeerd.

Vraag
3. Hoe moeten wij deze stap zien binnen het overleg Regio Amersfoort waar we in gesprek 

zijn over de Regionale Energie Strategie? Is er binnen dit verband contact geweest? En 
is er overleg met andere aan de Gemeente Barneveld grenzende gemeenten?

Antwoord
Het MER-rapport is in opdracht van de gemeente Barneveld uitgevoerd en is geen 
onderdeel van de regionale verkenning ten behoeve van de RES-Food Valley waar 
Barneveld onderdeel van uitmaakt. Barneveld heeft het MER vanuit de eigen lokale energie-
opgave laten opstellen en ervoor gekozen pas na afronding van de rapportage hierover 
contact met de aangrenzende gemeenten te zoeken.
Uit de reguliere contacten tussen de gemeenten en RES-regio’s en uit ons recente overleg 
tussen de betrokken wethouders weten we dat Food Valley insteekt op grootschalige zon- 
en windprojecten zoveel mogelijk langs de infrastructuur. Het Barnevelds collegememo 
bevestigt dit (zie ook onderaan antwoord op vraag 2).Dat betekent dat vanuit de RES–Food 
Valley de ontwikkeling van wind- en zonne-energie langs A1 en A30 prioriteit zal krijgen. 
Naar verwachting maakt de RES-Regio Amersfoort een vergelijkbare keuze. Beide RES-
regio’s zitten dan ook op één lijn.

Vraag
4. Gezien de complexiteit (2 gemeenten en 2 provincies) ligt een krachtige regie vanuit de 

Gemeente Leusden voor de hand. Onderschrijft u dit?

Antwoord
Iedere gemeente staat voor de eigen opgave om duurzame energie op te wekken en voor de 
plicht om dit te doen in samenspraak met belanghebbenden die hiervan de mogelijke baten 
en de lasten ondervinden. Ongeacht of belanghebbenden binnen de eigen gemeente- of 
provinciegrenzen wonen. Een krachtige regie in dit dossier kan ons inziens het best worden 
ingevuld door goed en zo vroegtijdig mogelijk bestuurlijk en ambtelijk contact, zodat de 
gemeente gedurende het gehele proces vooraf kan toetsen of de belangen van de eigen 
inwoners voldoende worden meegenomen in het proces dat de buurgemeente doorloopt. 
Dat geldt zowel voor ons als voor de gemeente Barneveld die dat ook in onze richting 
beaamt. 
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