
 

 

De Glind, 27 januari 2021 

 

Spreekrecht – met betrekking tot de Opinieronde d.d. 28 januari 2021 

 

Geachte commissieleden, raadsleden en college van Burgemeester en Wethouders, 

Zeer recent vernamen wij van het voornemen van de gemeente Scherpenzeel om een lokale 

Energievisie vast te stellen en dat daartoe een opinieronde zal worden gehouden, te houden op 

donderdag 28 januari. 

Op dinsdag 26 januari hebben wij per e-mail bij de griffie aangegeven dat wij gebruik wensten te 

maken van het spreekrecht zoals dat op de agenda staat vermeld en dat wij daarover graag op korte 

termijn geïnformeerd wilden worden. Wij hebben geen antwoord gekregen op de door ons 

verzonden e-mail. 

Op 27 januari hebben wij de griffie zelf benaderd en uit het telefoongesprek dat wij voerden bleek 

dat de bijdragen voor het spreekrecht schriftelijk ingediend dienden te worden. 

Van deze mogelijkheid maken wij graag gebruik, maar geven daarbij uitdrukkelijk aan dat wij, zodra 

de mogelijkheid zich voordoet, ook mondeling gebruik willen maken van het spreekrecht. 

Wij wenden ons tot u als Belangenvereniging De Glind, de lokale belangenvereniging die zich inzet 

voor de belangen van de inwoners van De Glind en het dorp als geheel, adviezen geeft en contacten 

onderhoud met plaatselijke overheden en zich op een veelvoud van terreinen beweegt. 

De Belangenvereniging De Glind is opgericht in 1989 

Besluitvorming van de overheid is gebonden aan bepalingen die onder meer zijn neergelegd in de 

Algemene Wet Bestuursrecht; een aantal elementen van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur willen we hierna aan de orde stellen. 

Door de Belangenvereniging en de inwoners van het belendende dorp De Glind niet te betrekken in 

de besluitvorming over de Energievisie handelt de gemeente in strijd met het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

Temeer daar de onderzoekslocatie voor het plaatsen van met name windturbines zich op zeer korte 

afstand van de grens tussen onze dorpen bevindt.  

In de Energievisie wordt geen aandacht besteed aan de effecten die het plaatsen van windturbines, 

zeker voor windturbines met ashoogten waarmee in de Energievisie rekening wordt gehouden, ook 

al lijken deze niet concreet te worden benoemd, zullen hebben op de omgeving. 

Door plaatsing van windturbines aan de noordkant van het grondgebied van Scherpenzeel en 

daarmee aan de zuidkant van het grondgebied van De Glind zullen de effecten onevenredig zwaar 

aan de Glindse zijde voelbaar en merkbaar zijn. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer geluid 

en slagschaduw. 

Uit de tekst van het Raadsvoorstel tot vaststelling van de Energievisie blijkt niet een motivering 

waarom de gemeente Scherpenzeel af wil wijken van de uitgangspunten van de RES om zowel de 

plaatsing van windturbines als zonnevelden te plaatsen lang infrastructuur. 

De zonnevelden hebben naar verwachting minder effect op de omgeving en dit onderdeel blijft 

vooralsnog buiten beschouwing in onze bijdrage. 



 

 

Hoewel ook de Belangenvereniging De Glind erkent dat er een opgave ligt om te komen tot 

energiebesparing en een afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen in combinatie met de 

opbouw van duurzaam opgewekte energie, kunnen wij ons niet conformeren aan de voorstellen 

zoals de gemeente Scherpenzeel die wenst vast te leggen in de Energievisie. 

Nogmaals spreken wij de bereidheid uit om met de gemeente Scherpenzeel in gesprek te gaan, 

hoewel de voorkeur uitgaat om dit met name in het kader van de RES te doen en zo gezamenlijk een 

breder gedragen regionaal plan te ontwikkelen en uit te voeren. 

De Belangenvereniging De Glind behartigt de belangen van de inwoners en het dorp, maar spreekt 

niet exclusief namens haar bewoners. Zij hebben de vrijheid om ook op persoonlijke titel hun visie te 

geven. 

Mede vanwege de beperkte voorbereidingstijd beperken wij ons vooralsnog tot het voorgaande en 

houden de mogelijkheid open om ons standpunt naderhand anders, dan wel uitgebreider, te 

beargumenteren. 
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