
Aan: de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeente Veenendaal  

Veenendaal, 11 mei 2021  

Betreft: windmolens en besluitvorming 

Geachte lezers,  

Op dit moment is er naar aanleiding van de diverse zaken m.b.t. het vertrouwen van de burgers in de 

overheid nogal een discussie , wij als burger beschouwen de overheid als een pot nat en er is aan 

zorg en zeggenschap weinig vertrouwen over. Het informeren van de burgers over de planvorming 

verdient nu al geen schoonheidsprijs. Want iedereen beseft dat dit onderwerp al direct de 

gemoederen bezighoudt. En dat de weerstand tegen windmolens van deze omvang en zo dicht 

gepland bij de leefomgeving van inwoners van een naburige gemeente direct reacties, opmerkingen, 

bezwaren en dergelijke oproept. Met stijgende verbazing heb ik kennis genomen van de bijdrage van 

wethouder Verloop in de Rijnpost van 14 april jl., die stelt dat de gemeente Veenendaal de inwoners 

informeert als er iets concreets te melden is. Op de website van de regio Foodvalley staan al zoveel 

documenten in de ‘bieb’, dat er al sprake is van een informatieachterstand van de burger 

Het is in het proces rondom duurzaamheid en de plaatsing van windmolens in de gemeente 

Veenendaal of direct aan de grens van Veenendaal van cruciaal belang dat de lokale politiek keuzes 

maakt in het belang van de inwoners van Veenendaal (West). Het informeren van de burgers over de 

planvorming verdient nu al geen schoonheidsprijs. Want iedereen beseft dat dit onderwerp al direct 

de gemoederen bezighoudt. En dat de weerstand tegen windmolens van deze omvang en zo dicht 

gepland bij de leefomgeving van inwoners van een naburige gemeente direct reacties, opmerkingen, 

bezwaren en dergelijke oproept.  

De opmerking van de wethouder dat de gang naar de rechter uiteindelijk ook tot de mogelijkheden 

behoort, voorspelt weinig goeds. Op 14 april 2021 was er een digitale informatiebijeenkomst waar 

vragen konden worden gesteld door verontruste bewoners. De conclusie van deze avond was -zo heb 

ik van vele deelnemers vernomen- erg teleurstellend , vragen die gesteld waren werden niet 

behandeld. Het  vragenuur dat al na 40 minuten werd beëindigd  voorspelt weinig goeds over het 

vervolgtraject.  

De Rijnpost van 21 april staat vol met reacties van politieke partijen welke genoeg zeggen hoe er 

over gedacht wordt o.a. van de SGP “ geen windmolens in Veenendaal ,ook niet net over de grens”  

PRO Veenendaal “geen grote windmolens aan de rand van Veenendaal” of  VVD “zeg NEE tegen 

megawindturbines” de stelling van SP bij monde van Jan Breur  liegt er niet om “Inspraak is er niet 

of  nauwelijks geweest” en zo zijn er nog meer reacties maar duidelijk is dat er opgetreden moet 

worden. 

Wat mij ook verbaast is dat de Gemeente Veenendaal maar één motie heeft aangenomen bij de 

behandeling van de concept RES (bijlage H): uitsluitend over de hoogte van de eventueel in 

Veenendaal te plaatsen windmolens… “Motie Veenendaal: verzoek de gestelde kaders in de Ontwerp-

Omgevingsvisie m.b.t. windenergie te betrekken bij de verdere onderhandelingen over de 

Veenendaalse inzet in de RES. Hoe verwerken we dit? De bijdrage van Veenendaal aan het bod is in 

lijn met de Omgevingsvisie: alleen zon op voorkeursbestemmingen. De raad heeft bij de 

Omgevingsvisie aangegeven dat qua windenergie ze alleen windmolens tot 20 meter hoog willen 



toestaan in Veenendaal.”2 Welke belangen heeft het college van B&W afgewogen, op welke wijze is 

de raad geadviseerd en hoe is het besluit tot stand gekomen? Wat waren de afwegingen van uw 

raad? Naar mijn mening waren er veel meer voorbehouden te maken, bijvoorbeeld dat er niet wordt 

toegestaan dat er enorme windmolens in de directe nabijheid van de gemeentegrens van Veenendaal 

worden geplaats. En dat de inwoners van Veenendaal dus op geen enkele wijze hinder gaan 

ondervinden van windmolens, van welke omvang dan ook. Het daadwerkelijk ondergronds brengen 

van de hoogspanningsleiding in Veenendaal start in de komende maanden en wordt naar 

verwachting afgerond in 2025, het jaar waarin de hoogspanningsmasten worden gedemonteerd. Dan 

komt er een einde aan een periode van 20 jaar! waarin verontruste inwoners zich sterk hebben 

gemaakt om de bovengrondse hoogspanningslijn te laten verdwijnen. Dan kan het niet zo zijn dat de 

inwoners van Veenendaal-West opnieuw overlast gaan ervaren -in welke vorm dan ook- van 

windmolens op het grondgebied van een buurgemeente! Er moet iets gebeuren om een leefbare 

wereld achter te laten voor de geslachten na ons.  

Resume,  daar zullen we met elkaar afspraken over moeten maken en maatregelen nemen. Mijn 

advies aan u is zeg NEE tegen de plaatsing van deze enorme windmolens en ga verder met het 

onderzoeken van alternatieven en kom op voor de inwoners van Veenendaal. 

 Met vriendelijke groet, 

Henk van Veldhuizen 


