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Laag frequent geluid, afstanden

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. 
Daarmee dus ook een deel van het buitengebied van Achterveld.

In uw vergadering op 18 maart a.s. bent u voornemens in te stemmen met de ‘Routekaart naar 
energieneutraal Leusden 2040’ en om daarin als volgende stap een uitnodigingskader op te stellen 
dat duidelijk maakt welke vorm van duurzame opwek, waar, onder welke voorwaarden in het 
buitengebied mogelijk wordt.

U kiest daarbij voor een route waarin na bebouwd gebied, bedrijven en kantoren en mobiliteit, het 
buitengebied van Leusden de zogenaamde overloop (of het afvoerputje) van uw energietransitie 
wordt. Conform uw redenering: alles wat we binnen onze doelstellingen niet kwijt gaan kunnen 
binnen de eerste drie opties, moeten we vinden in het buitengebied. Daarmee koerst u op een 
aanpak die logischerwijs zoveel mogelijk opties voor windenergie naar voren moet brengen en dat 
staat haaks op het daadwerkelijk inventariseren wat er eigenlijk mogelijk is en of dáár dan draagvlak 
voor is. 

Tot verder groot ongenoegen moeten wij ook constateren dat u als gemeente overambitieuze 
doelstelling stelt als het gaat om invulling van windenergie. U heeft het over maar liefst 8 mega 
windturbines van 5.6MW te willen plaatsen in het buitengebied van Leusden, dat zijn industriële 
reuzen die eigenlijk alleen maar op zee horen. 

In vervolg op de in 2020 vastgestelde concept RES regio Amersfoort, moeten wij inmiddels 
vaststellen dat u in vervolgstudie vanuit uw gemeente ook al zoeklocaties schetst direct grenzend 
aan het grondgebied van De Glind -gemeente Barneveld. De impact van dergelijke windturbines op 
genoemde locaties reikt ver óver de gemeentegrens van Leusden en is zeer schadelijk voor de 
kwaliteit van leefomgeving, het prachtige landschap en natuur in deze omgeving. 

Ongeschikt
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. Uw Regionale Energiestrategie geeft aan dat plaatsing 
van wind op land niet als een deken over de regio moet komen te liggen, maar gezocht moet worden 
in klustering langs (grote)infrastructuur (lees snelwegen) en op hoge gronden. In het buitengebied 
ten zuiden van Leusden bevinden we ons in een vallei, de Gelderse Vallei.

Het buitengebied van De Glind en Achterveld, ten westen van Barneveld is één van de laatste 
gebieden in de gemeente waar het karakteristieke agrarisch bekenlandschap nog grotendeels intact 
is. Dwars door dit gebied loopt een groene ontwikkelingszone en een ecologische verbindingszone 
welke een nauwe verbinding vormt tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Een gebied waar 
veel kwetsbare en zelfs beschermde diersoorten zich nog thuis voelen, zoals reeën, dassen maar ook 
de Oehoe en de Wespendief hebben hier hun leefgebied. Een kwetsbaar stukje landschap dat met de 
komst van windmolens verwoest zal worden.  



De door u geschetste zoeklocaties maken geheel onderdeel uit van ditzelfde gebied en kwalificeren 
zich daarmee als ongeschikt.

Draagvlak
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 al eerder was gestart vanuit Leusden wordt inmiddels door Achterveld en buitengebied 
massaal aangevuld en geeft daarmee eenzelfde beeld: geen windturbines in deze omgeving. U kunt 
hier als vertegenwoordigers niet omheen!

Onze oproep aan u als vertegenwoordigers…

Geen windturbines in het buitengebied van De Glind en Achterveld, laat dit niet het afvoerputje van 
uw transitie zijn. Stel daarbij de kernkwaliteiten van het buitengebied centraal en onderzoek 
vervolgens van daaruit welke vormen van duurzame energie daar wel binnen passen.

Sluit verder onderzoek naar windenergie in de vallei uit. Dit gebied is inmiddels al als ongeschikt 
gekwalificeerd.

Trek uw conclusies op het volledig ontbreken van draagvlak voor windenergie in het buitengebied. 
Stel uw ambities daarom drastisch bij en werk verder vanuit een energiemix zónder wind. Er blijven 
daarmee ruim voldoende mogelijkheden voor de benodigde verduurzaming van onze omgeving. 

Dank voor u aandacht.


