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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Milieueffectrapport Structuurvisie Windenergie Barneveld 
 
Onderzoek potentiële locaties voor windenergie 
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de Structuurvi-

sie Windenergie de effecten van windenergie te onderzoeken. Onderzoek op 

welke locaties de plaatsing van windturbines mogelijk is en onder welke voor-

waarden. Ga daarbij in op de effecten die kunnen optreden op de leefomgeving, 

het landschap en de natuur.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Barneveld - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De Gemeente Barneveld heeft de ambities om energieneutraal te worden. Daarom wil 

zij locaties en randvoorwaarden vastleggen voor de plaatsing van windturbines. Deze 

moeten worden opgenomen in de Structuurvisie Windenergie. Voordat de gemeente-

raad besluit over de Structuurvisie worden de milieugevolgen onderzocht in een milieu-

effectrapport. 

 

De gemeenteraad van Barneveld heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te 

toetsen. 

 

Het advies 

De gemeente wil in de Structuurvisie potentiële locaties voor windenergie selecteren. 

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport helder en transparant te beschrij-

ven hoe deze selectie tot stand komt. Daarbij moet in het bijzonder aandacht worden 

besteed aan de Wet natuurbescherming, omdat de gemeente ook wil onderzoeken of 

windenergie in de bosgebieden van de Veluwe mogelijk is. 

 

De Commissie adviseert in het rapport daarnaast de zoektocht naar randvoorwaarden 

voor de plaatsing van windturbines centraal te zetten. Het onderzoek naar energieop-

brengst en effecten op leefomgeving, landschap en natuur moet hiervoor aanknopings-

punten bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan maatregelen voor natuur (stilstandvoor-

zieningen en aantal turbines per locatie) of aan regels die hinder door nachtelijk verlich-

ting van turbines voorkomen. 

 

Het pakket aan randvoorwaarden en locaties zal worden opgenomen in de Structuurvi-

sie Wind waar de gemeenteraad een besluit over zal nemen. De Commissie m.e.r. heeft 

in de voorbereiding van haar advies overleg gehad met leden van de gemeenteraad, 

verantwoordelijk wethouders en betrokken gemeenteambtenaren. Daarnaast heeft zij 

de zienswijzen betrokken bij het opstellen van haar advies. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3314
http://www.commissiemer.nl/

