
Geachte Griffier, zou u onderstaande tekst kunnen aanbieden aan Burgemeester en alle 
leden van de Gemeenteraad Leusden.

Geachte leden van de Gemeenteraad en Burgemeester van Leusden,
De afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen heeft duidelijk gemaakt dat er binnen de 
gemeente Leusden niet of nauwelijks draagvlak is voor het plaatsen van grote 
windturbines. De enige partij die dit zo duidelijk in haar verkiezingsprogramma heeft 
opgenomen: Geen grootschalige windparken en geen windturbines, is daardoor meteen 
de grootste partij in de gemeenteraad geworden. In het coalitieakkoord is dit een van de 
pijlers die is opgenomen.
Blijkbaar is het voor de voorstanders moeilijk te accepteren dat zij in de minderheid zijn. 
Dit blijkt vooral uit de recente publicaties in de Leusderkrant. Waarbij door verschillende 
raadsleden wordt geprobeerd toch nog hun gelijk te halen door:

- Te stellen dat bewoners tegen zonnevelden zijn maar niet tegen windturbines.
- Haalbaarheidsanalyse voor plaatsing van windturbines langs de A28 als enige 

informatie ter verantwoording te gebruiken en andere wetenschappelijke geluiden
te negeren.

- Volledig voorbij te gaan aan de mogelijke gevolgen voor omwonenden.
Inmiddels heeft in de Leusderkrant een zeer summiere samenvatting gestaan van de 
Haalbaarheidsanalyse. De omvang en inbreuk van de windturbines lijkt in de 
verslaggeving van ondergeschikt belang. Dit blijkt onder meer uit het feit dat er in de 
artikelen geen aandacht is voor:

- De hoogte van de windturbines, het betreft hier windturbines met een as-hoogte 
van 166 meter en rotordiameter van 150 meter, tiphoogte komt daarmee op 241 
meter. Voor een visueel beeld, dat is even hoog als de zendmast bij afslag 
Leusden-Zuid maar dan geplaatst boven op de Domtoren.

- De gestelde mogelijkheid dat het plaatsen van zo een grote windturbine mogelijk 
tot op 250 meter van de bebouwing (mits gebruik wordt gemaakt van de 
stilste versie windturbine).

- Bewoners niet zijn gehoord bij het opstellen van de haalbaarheidsanalyse, wat 
overigens was toegezegd door de toenmalige wethouder.

- Het ontbreken van goede normen in Nederland.

- Het feit dat andere landen veel terughoudender zijn met het plaatsen van 
windturbines in de omgeving van omwonenden. Afstand tot bebouwing van 
minimaal 10x as-hoogte is daar niet ongebruikelijk. 

- Vastgestelde gezondheidsklachten die optreden binnen die afstand a.g.v. die 
windturbines.

Ter verduidelijking, wij als bewoners in de buurt van de A28 zijn zeker niet tegen de 
energie transitie maar absoluut tegen het plaatsen van windturbines in dit gebied. Er zijn
inmiddels betere alternatieven zoals plaatsing op zee, daar kunnen ze zelfs nog veel 
groter en brengen een veelvoud op aan energie.
Voor zover bekend moet de Gemeente Leusden de Provincie Utrecht voor 1 december op
de hoogte brengen van de mogelijkheden tot plaatsen van windturbines. Hierbij 
verzoeken wij u met klem om; niet te handelen naar en te verbergen achter de 
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Haalbaarheidsanalyse. Lees ook andere wetenschappelijke publicaties en zoek vooral 
naar gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van omwonenden. 
Laat duidelijk zijn dat het hier niet gaat om een groep mensen die last heeft van ‘Not In 
My Backyard’, maar een groep mensen die oprecht zich grote zorgen maakt over haar 
welzijn en gezondheid.
U heeft als gemeenteraad de verplichting te staan voor het welzijn en de gezondheid van
alle bewoners.  We verzoeken u dan ook dringend verder te kijken dan de opgeleverde 
haalbaarheidsanalyse en alle tegengeluiden (wetenschappelijk onderbouwd) in 
ogenschouw te nemen. Op basis hiervan kan de conclusie niet anders zijn dat er langs de
A28 geen ruimte is voor de plaatsing van grote windturbines zonder onherstelbare 
schade voor bewoners en natuur.

Werkgroep Beekdal Leusden.

P.S. Naast de opmerkingen met betrekking tot de windturbines langs de A28 geven we 
ook graag nog onderstaande mee m.b.t. de Haalbaarheidsanalyse: 

Zonne-energie
De Haalbaarheidsanalyse heeft slechts een klein gedeelte besteed aan zonne-energie, 
volgens de analyse is daar weinig te halen. Helaas gaat de analyse slechts uit van de 
huidige situatie en toont een gebrek aan creatief vernuft. Er worden geen ‘out-of-the-
box’ oplossingen aangedragen zoals geluidschermen of overkappingen met 
zonnepanelen. Een gemiste kans.
Natuurcompensatie
In de Conclusie wordt nog wel gerept over compenseren van NNN gebieden die verloren 
gaan bij plaatsen van wind- of zonneparken. Maar hoe kan het vernietigen van een uniek 
stukje natuur zoals bij de Leusderheide worden gecompenseerd? Bij een bestaand 
weiland de drainage stukmaken, laten verwilderen en dat Wetlands noemen? Dat is net 
zoiets als een stuk van de Nachtwacht moedwillig wegsnijden en dan ter compensatie er 
een A4’tje met een kopietje naast hangen.
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