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Onderwerp: Aanvulling MER en beleidsconfrontatie wind 

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:
1. De mogelijkheden voor de realisatie van minimaal 12 Mw windenergie voor alleen gebied 5 (Harselaar) 

uit het MER windenergie Barneveld, voor zover ten zuiden van de A1 gelegen, verder te onderzoeken
2. In dit onderzoek samen te werken met ondernemers en bewoners van het gebied. 
3. Op basis van de beleidsconfrontatie en de aanvulling op het MER, de overige in het MER genoemde 

gebieden, inclusief Zeumeren, in aanloop naar de op te stellen Structuurvisie Wind uit te sluiten voor de 
ontwikkeling van windturbines met een ashoogte hoger dan 35 meter, tot de raad daarover anders besluit.

1. Inleiding
De gemeente Barneveld onderzoekt, naar aanleiding van de energiemix in de Energievisie 
2015-2020, de mogelijkheden voor het realiseren van windenergie in de gemeente 
Barneveld. 13 december 2017 heeft de raad besloten hiervoor eerst een MER-procedure te 
doorlopen. Dit Milieueffectrapport structuurvisie Windenergie in Barneveld is op 5 februari 
2020 in de gemeenteraad besproken en vervolgens aan de Commissie MER aangeboden. 
De commissie beoordeelde het MER als kwalitatief goed maar adviseerde een aanvulling 
ten aanzien van de landschappelijke impact, geluid en de energieopbrengst. 

Daarnaast heeft het college opdracht gegeven tot een zogenaamde ‘Beleidsconfrontatie’. 
Hierin is gekeken naar de relatie tussen de, in het MER, genoemde gebieden en het 
vigerende beleid in deze gebieden. Ook dit rapport is nu gereed. Beide rapportages vormen, 
naast de dorpsgesprekken, bouwstenen voor de nader op te stellen Structuurvisie 
Windenergie.

Sinds het verschijnen van het MER is er bij veel inwoners binnen de gemeente grote 
bezorgdheid ontstaan over de plaatsing van grootschalige windturbines. Deze 
bezorgdheid uitte zich onder meer in petities, inspraakreacties en op (sociale) media. De 
gemeente wil naar aanleiding van de conclusies van het MER en de Beleidsconfrontatie 
duidelijkheid geven aan inwoners en ondernemers. 

Op basis van de aanvulling op het MER en de Beleidsconfrontatie stelt het college voor 
om voorsorterend op de uiteindelijke structuurvisie, alléén de mogelijkheden binnen 
gebied 5 (Harselaar) uit het MER, voor zover gelegen ten zuiden van de A1, nader te 
onderzoeken. Dit betekent dat, op basis van de beleidsconfrontatie en de aanvulling op 
het MER, andere gebieden in de gemeente nu worden uitgesloten voor de ontwikkeling 
van grootschalige windenergie. Mocht uit het nadere onderzoek blijken dat locatie 5, ten 
zuiden van de A1, onverhoopt niet kansrijk is, adviseert het college de raad om opnieuw te 
besluiten óf en hoe windenergie in Barneveld ontwikkeld kan worden. In de Structuurvisie 
Wind vindt de definitieve locatie afweging plaats. 
Samen met inwoners en ondernemers van gebied 5, ten zuiden van A1, zullen de 
mogelijkheden worden onderzocht. Als uitwerking van de door uw raad op 8 februari 2020 
vastgestelde winddialoog wordt daartoe het energiegesprek Harselaar opgestart. 

2. Door de raad gestelde kaders
 Energievisie gemeente Barneveld 2015 - 2020
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 Raadsbesluit van 13 december 2017 over het uit te voeren onderzoek naar de 
mogelijkheden voor windenergie en het opstellen van een structuurvisie 
windenergie.

 Raadsbesluit van 30 januari 2019 over het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau MER Windenergie

 Raadsbesluit van 8 februari 2020 over het organiseren van een winddialoog

3. Effect
Van de 13 gebieden die in het MER Windenergie Barneveld zijn genoemd, blijft in aanloop 
naar besluitvorming over Structuurvisie Windenergie, alléén gebied 5 (Harselaar), ten 
zuiden van de A1, in beeld voor nader onderzoek naar de mogelijkheden voor realisatie 
van windenergie. 

4. Argumenten

1.1. De aanvulling MER en beleidsconfrontatie onderbouwen de keuze voor gebied 5, ten 
zuiden van de A1
In zowel de aanvulling van het MER als in de Beleidsconfrontatie komt gebied 5, 
geoptimaliseerd, ten zuiden van de A1 als meest geschikt gebied naar voren voor de 
ontwikkeling van windenergie. 

2.1.  Samenspraak met de omgeving is wezenlijk voor het slagen van de ontwikkeling van 
lokale energie opwekking
De energietransitie heeft impact op de omgeving. De realisatie van lokale opwekking 
van energie op land kan alleen in goed overleg met omwonenden en bedrijven. In het 
‘Energiegesprek Harselaar’ kunnen gezamenlijk voorstellen worden ontwikkeld over 
hoe windenergie gerealiseerd kan worden. Daarbij ondersteund door onderzoek naar 
specifieke locaties en de effecten van specifieke turbines. Dit gesprek past in een 
bredere context van het stimuleren van de circulaire economie en het creëren van 
lokaal eigenaarschap.

2.2.  De energietransitie is alleen te realiseren in samenspraak met bewoners en 
ondernemers
De maatregelen in het kader van de energietransitie zijn ingrijpend voor bewoners en 
ondernemers. Zonder hun collectieve en individuele bijdragen is vermindering van 
CO2 uitstoot niet haalbaar. Daarbij is de, in de samenleving aanwezige, kennis en 
ondernemingskracht een belangrijke factor die mede de slagingskans bepaalt. 

3.1.  Het realiseren van windenergie in gebieden 1 t/m 4 en 6 t/m 13 is ongewenst
Mede gezien het karakter van het kleinschalig landschap past grootschalige 
windenergie niet in de beleidsontwikkeling voor gebieden 1 t/m 4 uit het MER. De 
gebieden 6, 7, 9, 10, 11 en 13 liggen binnen de Veluwe en zijn, onder meer vanwege 
natuurbelangen, minder gewenst. Verder speelt voor deze gebieden en voor 
gebieden 8 en 12 dat deze binnen de laagvliegroutes en het verstoringsgebied van 
de radar in Millingen vallen.

3.2. Inwoners willen in de dorpsgesprekken meedenken over de invulling van 
beleidskaders en de realisatie van de energietransitie. 
Verenigingen voor plaatselijk belang en ondernemers uit Zwartebroek, Terschuur, 
Achterveld en De Glind hebben aangegeven graag te willen meedenken over de 
energietransitie. Maar dan wel in een open dialoog waarin alle mogelijke vormen van 
energiebesparing en opwekking aan bod kunnen komen. De organisaties hebben 
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aangegeven dat de bezorgdheid naar aanleiding van de uitkomsten van het MER, 
vóór de aanvulling, een dergelijke open dialoog in deze gebieden wat hen betreft in 
de weg staat. Dit maatschappelijke signaal is een belangrijk vertrekpunt voor de 
dorpsgesprekken.

3.3. Windturbines met 20 meter ashoogte zijn onder voorwaarden toegestaan
Bestemmingsplan buitengebied maakt onder voorwaarden plaatsing van 
windturbines tot een ashoogte van 20 meter mogelijk.

3.4. Het college wil ruimte geven aan bestaande ideeën over turbines tot 35 meter
Op weg naar de structuurvisie wil het college in de dorpsgesprekken ruimte geven 
aan initiatieven voor kleinschalige opwek van windenergie. 

5. Kanttekeningen en/of alternatieve scenario's
1.1 Windenergie kan op Harselaar niet mogelijk blijken te zijn

Er kan een situatie ontstaan waarin op Harselaar windenergie niet mogelijk blijkt of 
ongewenst is. In dat geval zal er opnieuw gekeken worden welke stappen er 
vervolgens gezet moeten worden om de energiedoelstellingen te halen. De 
gemeenteraad zal daarbij moeten besluiten óf en hoe windenergie in Barneveld 
ontwikkeld kan worden. Daarbij spelen de uitkomsten van de dorpsgesprekken en 
het energiegesprek Harselaar een belangrijke rol.

6. Uitvoering
Gebied Harselaar ten zuiden van de A1 gaat nader onderzocht worden op de mogelijkheden 
voor minimaal 12 MW windenergie. In het najaar starten de dorpsgesprekken over de 
energietransitie. Op Harselaar zal dit gesprek zich mede richten op het onderzoeken van 
mogelijkheden voor het realiseren van minimaal 12 MW windenergie.

Deze gesprekken vormen mede de input voor de Structuurvisie Wind en de nieuwe 
Energievisie, die de gemeente in 2021 wil opstellen. 

De gesprekken zijn erop gericht om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Barneveld 
de kans te geven mee te praten over de energietransitie. De gesprekken worden met 
wijkplatforms, plaatselijk belang, energie coöperaties, ondernemers verenigingen en andere 
belangstellenden, voorbereid. 

7. Financiële gevolgen
De gemeenteraad heeft in februari 2020 € 70.000,00 beschikbaar gesteld voor het voeren 
van de dorpsgesprekken c.q. winddialoog op Harselaar. De provincie Gelderland heeft 
aangegeven € 35.000,00 te willen bijdragen.

8. Risico's
 De realisatie van (voldoende) windenergie blijkt niet mogelijk op Harselaar
 Er ontbreekt capaciteit (fte) in de gemeentelijke organisatie om in alle dorpen 

tegelijkertijd een vervolg te geven aan de dorpsgesprekken, waar het gaat om het 
(mede) ontwikkelen, stimuleren of begeleiden van eventuele ideeën vanuit de 
dorpen.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

de secretaris, de burgemeester,
H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk
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Bijlagen:
MER Windenergie Barneveld
Aanvulling MER Windenergie Barneveld
Beleidsconfrontatie Windenergie Barneveld


