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Baarn, 30 november 2022 

Onderwerp: Commissievoorstel 1173447 - Raad Onderzoeksgebied 

Windenergie 

Geachte voorzitter, leden van de raad, 

Mijn naam is Kees Koolmees, bestuurslid/secretaris van de Stichting 

Behoud de Eemvallei (hierna: de Stichting)  

Dank dat de Stichting mag inspreken. Het gaat over 

natuurvernietiging van de Eemvallei en de gezondheid van 

omwonenden.  

In het Klimaatakkoord staat dat 35 TW moet worden opgewekt door 

wind en zon. Maar dat is al ingevuld, ook m.b.t. subsidies. Er is niet 

meer nodig. U hoort het goed, er is dus niet meer nodig. Dat staat in 

het rapport ‘Tussen kolen & Parijs’ van de Stichting Urgenda. 

Bovendien is de goedkopere zeewindstroom en zonnestroom op 

daken voldoende dekkend. Het Nederlandse land is al vol genoeg en 

er is veel meer waardoor het landschap onder druk staat.  

U heeft als gemeente eerder al veel gedaan om de Natuur te 

behouden en moet dit dan met dit zoekplan voor windturbine-

locaties in de prullenbak worden gegooid? Want u overweegt 

windturbine-locaties ten noorden van de A1 in Bunschoten. Die 

locatiekeuzes zijn slecht omdat niet alleen de fauna daar, maar zelfs 

ook de weidevogels in het Baarnse deel van de Eemvallei zullen 

worden verstoord of zelfs door de bladen van de windturbines 

worden vermalen. De unieke Eemvallei-weilanden zullen worden 
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leeggemalen door die wieken met als gevolg: lege vogelloze 

weilanden. 

De locaties zijn het leef- en broedgebied van weidevogels zoals o.a. 

kieviten en grutto’s. Het ligt zelfs dichtbij het Natura-2000 gebied 

Eemmeer. In dat gebied worden plant- en diersoorten die in Europa 

bedreigd zijn beschermd. Daarmee wordt biodiversiteit behouden en 

specifieke natuurwaarden in stand gehouden. 

De Stichting ziet de komst van honderden meters hoge windturbines 

als een zware landschapsvervuiling van het beschermde extreem 

open Eemvallei-landschap. Maar ook als pure natuurvernietiging 

waar jaarlijks 1 miljoen euro overheidsgeld wordt ingepompt om 

weidevogels te beschermen. De windturbines zullen onomkeerbare 

gevolgen hebben omdat de locatiebestemming moet worden 

veranderd in bedrijfsbestemming i.p.v. de huidige agrarische 

bestemming.  

Dit agrarische buitengebied moet juist worden beschermd, zeker in 

deze tijd. Het zijn de beste weidevogelgebieden, uiterst belangrijk 

voor de instandhouding van weidevogels. De beoogde 

windturbinelocaties grenzen aan het grootste beschermde 

Stiltegebied van de provincie Utrecht. Het ver dragende zoemende 

geluid van windturbinewieken zal de stilte continue zwaar verstoren. 

Opvallend is dat u de gemeente Baarn geheel buiten beschouwing 

laat. De nieuwe geluidsnorm voor windturbines die van kracht gaat 

worden als de nieuwe Omgevingswet in werking treed, gaat burgers 

niet beschermen tegen slaapverstoring en gezondheidsschade.  

We verzoeken u om een omslag te maken en in te zetten op 

zonnepanelen op bedrijfs- en woningdaken. Dat zijn de uitgelezen 

kansen om schone stroom op te wekken en niet met uw plan met 

windturbines en landschap verwoestende zonneweiden. De huidige 

zonnepanelen zijn sterk verbeterd en wekken nu 2 keer zoveel 

stroom op als de zonnepanelen van een paar jaar geleden. Dus 
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voorheen 10 panelen op het dak, nu nog maar de helft waaruit 

dezelfde hoeveelheid stroomopbrengst komt.  Als we zonnepanelen 

op woningdaken leggen, dan hebben de Bunschoters het gewonnen 

van zonnepark-bedrijven die niets om natuur geven, maar alleen om 

geld. Zonnepanelen op woningdaken kunnen de belangrijke factor 

zijn in het bereiken van zelfs meer dan de klimaat-doelstellingen. 

Daar kunt u toch niet aan voorbij gaan.   

De Stichting verzoekt u dringend vanwege de hoge natuurwaarden 

en de extreme openheid van de Eemvallei van de planlocaties af te 

zien en geen windturbines in de Eemvallei toe te staan. Verder zal er, 

zo goed als zeker, een miljoenen claim bij de gemeente Bunschoten 

worden ingediend omdat er planschade ontstaat door 

waardevermindering van woningen.  

De Stichting Behoud de Eemvallei zal zeker tegen wijziging van een 

benodigd bestemmingsplan bezwaar gaan maken. 
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