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De Glind , 3 april 2021
Spreekrecht - met betrekking tot uw vergadering van 6 april 2021

Geachte commissieleden , raadsleden en college van Burgemeester en Wethouders ,
Belangenvereniging De Glind bestaat sinds 1989 en maakt zich sterk voor de belangen van dorp en inwoners .
Dat neemt vanzelfsprekend niet weg dat individuele inwoners ook voor zichzelf kunnen spreken .
In dit stadium van de planvorming willen wij ons beperken tot het uiten van onze zorg met betrekking tot deplanvorming van de gemeenten die grenzen aan het grondgebied van de dorpskern De Glind .
In eerste instantie werd De Glind als zoekgebied aangemerkt door de gemeente waartoe de dorpskern De Glind
behoort, de gemeente Barneveld .
Vervolgens werd door de gemeente Scherpenzeel het grensgebied van de beide kernen aangewezen als mogelijke
locatie voor de plaatsing van windmolens , ver van de eigen kern , maar dicht bij ons dorp .Kort daarna leek Leusden zijn zinnen te hebben gezet op een locatie aan de rand van hun grondgebied , maar
opnieuw dicht bij het grondgebied van onze dorpskern .
Nu is de gemeente Woudenberg voornemens een energieplan op te stellen met zonne - en windenergie als
onderdeel .
Op voorhand willen wij aangeven dat wij het nut en mogelijk ook de noodzaak inzien van het nadenken over het
inzetten van andere energiebronnen dan het tot nu toe gebruikelijke aardgas , zij het dat wij op de korte termijn het
meeste heil zien in het beperken van energiegebruik , voor wat betreft warmte met name gelegen in het treffen van
isolatiemaatregelen .
Ook lokale opwek van elektriciteit door middel van zonnepanelen dient verder te worden gestimuleerd en
gesubsidieerd , of mogelijk gemaakt door middel van laagrentende leningen .
Grote windturbines in een groen gebied als het uwe en het onze is in onze visie geen begaanbare weg en deze
voorstellen dienen dan ook niet gedaan te worden .
Een goed doordacht en evenwichtig plan kan op meer steun rekenen dan een knippen - plakken - document met
onrealistische , onwerkbare en onuitvoerbare uitgangspunten .
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Aangaande de plannen voor energietransitie is het verbazingwekkend te zien hoe vrijwel iedere gemeente een in
grote lijnen vergelijkbaar plan maakt en elkaar qua planvorming kopieert, daarbij schijnbaar uit het oog verliezenddat gemeenten niet op zichzelf staan , maar onderdeel uitmaken van een groter geheel .
Het valt ons dan ook tegen dat de ons omringende gemeenten niet pro -actief toenadering zoeken of hebben gezocht
met bijvoorbeeld de Belangenvereniging De Glind om in de planvorming betrokken te worden . Tot nu toe hebben
wij , veelal op het laatste moment , indirect hoogte gekregen van de planvorming in aanpalende gemeenten waarbij
zeer concreet het grondgebied van ons dorp betrokken was , in de zin van hinder zou ondervinden van het plaatsenvan met name windmolens .
Wij roepen de gemeente Woudenberg op dit anders aan te vliegen en De Glind en haar inwoners nauw te betrekken
bij de verdere planvorming.
Voorts nemen wij aan de gemeente bij de plannen uitgaat van de erkende uitgangspunten van onder meer de
minimaal te hanteren afstand van de windmolen tot bewoning gerelateerd aan de ashoogte , de plaatsing langs hetinfrastructurele hoofdwegennet en met respect voor natuur en milieu en niet op de laatste plaats volksgezondheid .
Het behoeft geen betoog dat de laatstgenoemde punten in de achterliggende jaren onderwerp van onderzoek zijn
geweest en dat met name windturbines een gevaar vormen voor de volksgezondheid bij plaatsing te dicht bij
woningen en ook schade toebrengen aan primair fauna , maar mogelijk secundair ook aan flora .
Rest ons u voor nu succes te wensen met het op verantwoorde wijze invulling geven aan uw verplichting tot hetopstellen van een plan en roepen u van harte op de belangen van de regio , uw buurgemeenten en eerder genoemde
belangrijke aspecten niet uit het oog te verliezen , sterker nog : te betrekken bij de planvorming .
Namens de Belangenvereniging De Glind

secretaris
Belangenvereniging De Glind

belangenvereniging@glind.nl
Cc .
De heer R. Brand - voorzitter
Leden van de Commissie Duurzaamheid : de heer R. van Dijk en J.A.G. van Ophem
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