
Leusden, 24 november 2022 

Betreft: schriftelijke reactie en vragen n.a.v. regiobijeenkomst RES in Hoevelaken 

 

Geacht college, 

22 november jl. waren wij als raad van Leusden goed vertegenwoordigd op de regiobijeenkomst. Wij 
hebben van diverse stakeholders de standpunten ten aanzien van de RES opgave mogen aanhoren. 
Ook alle wethouders kwamen aan het woord  over wat hun reactie op 1 december zou zijn aan de 
gedeputeerde ten aanzien van de wind-vraag. 

De reactie van wethouder Kolkman maakt dat wij ons genoodzaakt zien u deze reactie en vragen te 
sturen. 

Wethouder Kolkman gaf in haar pitch aan dat zij namens de raad van Leusden conform het 
coalitieakkoord zou reageren en dat er dus geen bod voor windturbines zou volgen. Tevens gaf zij 
aan dat het haalbaarheidsonderzoek bij onze raad zoveel vragen had opgeroepen dat wij aanvullend 
onderzoek wensen. 

In de vragen die wij vervolgens aan de gedeputeerde mochten stellen brachten wij al aan de orde, 
dat het gestelde door wethouder Kolkman, in de raad van Leusden wat genuanceerder ligt. 

Via deze weg willen wij het college een aantal zaken (opnieuw) meegeven: 

- Realiseert wethouder Kolkman zich, dat zij vanuit het dualistisch stelsel namens de raad 
spreekt en niet namens de coalitie of een coalitieakkoord? Graag hier binnen het college 
meer aandacht voor en daarmee meer respect voor verschillende opvattingen binnen de 
raad. 
 

- Realiseert wethouder Kolkman zich dat zij als wethouder verantwoordelijk is voor het beleid 
en dat het niet past om zich achter ambtenaren of het gebrek aan capaciteit bij de ambtelijke 
organisatie te verschuilen? Ook zich verhullen in vaagheden getuigt niet van bestuurlijke 
vaardigheden en daadkracht. Graag ook hier binnen het college meer aandacht voor en 
daarmee meer respect voor de ambtenaren en de processen binnen de ambtelijke 
organisatie. 
 

- Tijdens de uitwisseling op 3 november jl. over de RES en het haalbaarheidsonderzoek voor 
windturbines langs de A28, hebben wij, ondertekenaars van deze brief, de wethouder het 
volgende meegegeven: neem in de brief naar de provincie een alinea op waarin staat dat een 
substantieel deel van de raad wel openstaat om een bijdrage te leveren aan de 
windenergieopgave. Mits de daarvoor aangewezen zoeklocaties daar geschikt voor blijken. 
Uit de raad kwam op dat moment geen bezwaar tegen dat verzoek. Wij gaan ervan uit dat de 
wethouder deze alinea toevoegt. 
 

- Het haalbaarheidsonderzoek heeft laten zien dat er mogelijkheden zijn aan de A28 locatie 
qua windturbines, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zoals de ambtenaar 
namens de wethouder in zijn verhaal aangaf, zou de volgende stap na het 
haalbaarheidsonderzoek het opstellen van het uitnodigingskader wind zijn. In tegenstelling 
tot wat wethouder Kolkman tijdens de regiobijeenkomst zei, hebben wij niet ‘heel veel 
vragen n.a.v. het onderzoek’ welke wij weer verder onderzocht zouden willen zien. Wij zien 



graag dat het traject uitnodigingskader, conform afspraak, wordt opgepakt en dat ten 
behoeve van het opstellen dáárvan aanvullend onderzoek en een participatietraject wordt 
opgestart. Zoals dat eerder ook bij het proces uitnodigingskader zon is doorlopen, onderzoek 
en participatie. Wij gaan er dus van uit dat wethouder Kolkman, zoals zij bij monde van de 
ambtenaar presenteerde, het proces uitnodigingskader wind opstart met de daarbij 
behorende vervolgonderzoeken en participatietraject. 

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij nog 2 concrete vragen: 

- Tijdens de pitches van de wethouders bleek dat diverse raden de concept brief van hun 
wethouder al hebben mogen lezen. Wij gaan ervan uit dat wij het concept van de brief nog 
voorgelegd krijgen met daarin onze opmerking verwerkt. 
 

- Graag zien wij ook een planning tegemoet van het proces voor het opstellen van het 
uitnodigingskader wind en de bijbehorende onderzoeken en participatietraject. 

 

Hartelijke groet namens de fracties van: 

LeusdenVooruit Hilde van den Heuvel 
GroenLinks-PvdA Marcel Sturkenboom 
CU-SGP   Mark van der Kooi 
D66   Quirine van Mourik 

 


