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Geacht College van Burgemeester & Wethouders, 

Afgelopen weekend hebben de meeste inwoners rondom de Harselaar een 
uitnodiging ontvangen voor een windgesprek.  De uitnodiging heeft helaas niet 
iedereen bereikt.  
 
Deze brief heeft bij inwoners tot veel onzekerheid geleid.  Enerzijds over het 
gesprek en met name over de korte termijn waarbinnen dit moet plaatsvinden. 
Wij hebben hier van omwonenden veel vragen over gekregen en willen 
aandringen op spoedig antwoord en duidelijkheid van het College op de 
volgende vragen:  
 

1. De Raad heeft ingestemd met een winddialoog. Een dialoog is een  
gesprek tussen twee of meer partijen. Vanwege de situatie rondom 
corona in de winddialoog gewijzigd in een windgesprek. De genodigden 
voelen zich niet comfortabel bij een telefonisch één op één gesprek. 
Voor vele betrokkenen behoort digitaal vergaderen niet tot de 
mogelijkheden. 
 
De omwonenden hebben aangegeven te willen wachten op een dialoog 
die fysiek kan plaatsvinden.  

 
2. Kan het college zich voorstellen dat inwoners het onplezierig vinden om 

een één op één gesprek te hebben waardoor ze niet naar andere 
vragen en argumenten kunnen luisteren? 

 
3. Denkt u recht te doen aan de zorgvuldigheid die u altijd bepleit door dit 

binnen een paar weken te laten plaatsvinden op een voor de inwoners 
ongewenste wijze? 

 
 
 
 
 



 

 

4. De VVD vraagt zich af waarom er zoveel spoed achter wordt gezet 
terwijl er nog vragen liggen van de CU m.b.t. de Wespendief?  De 
uitkomst hiervan is cruciaal voor het verder onderzoeken van deze 
zoeklocatie. De zoeklocatie voor Windmolens valt binnen de 8 
kilometer van het natura 2000 gebied dat wordt gerekend tot het 
leefgebied van de Wespendief.  

 
5. Verder is er vanuit het College bevestigd dat er boeteclausule(s) is 

(zijn) opgenomen in de grondverkoop m.b.t. plaatsing van windmolens.  
Kan het College de impact hiervan aangeven op de mogelijkheden voor 
windmolens op deze zoeklocatie? 

 
Tot slot maakt de VVD zich ernstig zorgen over het tijdens de lockdown 
behandelen van dit gevoelige onderwerp.  Wij zijn van mening dat we het risico 
lopen dat mensen elkaar gaan opzoeken om dit onderwerp toch face tot face te 
bespreken. Een situatie die in deze tijd erg onwenselijk is.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
VVD Fractie  
 
Sandra Reemst  
Raadslid 

      
 


