
Leusden, 21 maart 2023

Geacht College,

Donderdag 16 maart heeft RWS een korte presentatie over het OER project gegeven.
Hieraan ten grondslag lag het “Memo Stuurgroep OER A28 van RWS aan stuurgroepleden”.
In dit Memo wordt aan Leusden om een besluit gevraagd om de volgende fase van het
project in te leiden.

Gevraagd besluit:
1. Akkoord te gaan met de start van de verkenningsfase op basis van de reeds uitgevoerde
haalbaarheidsanalyses (door gemeenten/RES).
2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak en planning uit het memo.
3. In te stemmen met een coördinerende rol van het OER projectteam in de communicatie
over het project.
4. De organisatie en voorgestelde samenstelling van de Stuurgroep nader uit te werken. In
te stemmen met het opstellen van een Intentieverklaring waarin partijen hun commitment
met elkaar vastleggen. Deze intentieverklaring eind maart te ondertekenen.

Als fractie Lokaal Belangrijk hebben wij de volgende vragen aan u:

- Waar verplicht het College zich toe bij het tekenen van het gevraagde besluit?

- In het memo wordt gesteld: “ Het areaal dat in het onderzoek wordt meegenomen is
in de basis eigendom van het Rijk, maar ook gemeentelijke en provinciale gronden
kunnen worden onderzocht op potentie voor duurzame opwek.”
Kan het College aangeven wat hieronder wordt verstaan? c.q. welke gemeentelijke
gronden dit betreft en wat de impact hiervan is?

- In het memo wordt gesteld: “Voor windenergie is er minder ruimte en wordt
aangesloten bij de locaties die zijn opgenomen in het m.e.r. van de provincie
Utrecht”. Dit m.e.r. is er nog niet, en hiermee niet inzichtelijk of de inhoud aansluit bij
de gedachte van Leusden.
Hoe ziet het College dit?

- In Notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER windenergie provincie Utrecht v.1.0
van 8 februari 2023 staan bij figuur 3 “Begrenzing plangebied MER: onderzoeks-
gebieden windenergie” naast de A28 ook andere onderzoeksgebieden windenergie
aangegeven binnen onze gemeente Leusden.” Door Leusden is alleen de A28 als
zoekgebied voor wind opgegeven.
Kan het College aangeven dat ook alleen dit zoekgebied A28 wordt meegenomen?



- Zijn er nog onderwerpen die nu niet zijn opgenomen en die eventueel later alsnog
gesteld moeten worden?

- Welke onderzoeksvragen worden er gesteld?

Graag vernemen wij van u.

Namens de fractie Lokaal Belangrijk
Marico van Leeuwe


