
Addendum Leusden bij concept RES Regio Amersfoort 1.0

In aanvulling op de RES Regio Amersfoort 1.0 en het concept-bod dat hier onderdeel van is, 
heeft de gemeenteraad van Leusden het volgende addendum vastgesteld: 

Bij de uitwerking van het concept-bod RES naar een definitief bod RES 1.0 moeten 
er naast het zoekgebied voor windturbines op de Leusderheide ook elders 
zoekgebieden voor grootschalige opwek worden aangewezen, ook in andere 
gemeenten, zodat de RES meer in balans is en de Leusderheide substantieel 
minder wordt belast met windturbines 

Aanleiding
De aanleiding voor dit addendum is het consultatieproces dat gemeente Leusden heeft 
opgezet over de energietransitie in het algemeen en de concept RES in het bijzonder. In dit 
consultatieproces is er een goed gevolgd webinar georganiseerd, zijn er diverse 
inspraaksessies gehouden, is er een (social)media campagne opgezet en is er een 
betrouwbare en representatieve inwonersenquête uitgezet.

Voor deze enquête zijn 5.000 inwoners per brief uitgenodigd (met eigen unieke code). 
Inwoners die geen brief hebben ontvangen, konden hun e-mailadres opgeven zodat zij een 
link en unieke code naar de online vragenlijst toegestuurd kregen. In totaal hebben 1.248 
inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Hierdoor kunnen met een betrouwbaarheid van 
95% en een foutmarge van 2,7% uitspraken worden gedaan over de populatie. 

De consultatiefase waar deze enquête onderdeel van was, heeft geleid tot zeer waardevolle 
inzichten die vertaald worden in  concrete acties waarmee de gemeente Leusden, samen 
met inwoners en belanghebbenden in het vervolgproces aan de slag zal gaan. Een van de 
inzichten van het consultatieproces is  voor de gemeente Leusden zo wezenlijk dat dit nu 
vraagt om pro-actieve bijsturing op de totstandkoming van het definitieve bod RES 1.0.

Gevolgen inwonerconsultatie voor concept-bod RES
De enquête laat een breed draagvlak zien voor de energietransitie en de verwachting van 
inwoners dat de gemeente hier een actieve rol in pakt. Dit maakt dat er geen aanleiding is 
om de doelstelling van het concept-bod van de RES, het regionaal opwekken van 0,5TWh 
duurzame energie, aan te passen. 

De inwonerconsultatie laat tevens zien dat er draagvlak is voor de denklijn van het concept-
bod RES om maximaal energie te besparen en op te wekken op daken, parkeerterreinen en 
langs infrastructuur en het restant op te wekken buiten bebouwd gebied. De enquête laat 
echter veel minder steun zien om voor de duurzame opwek buiten bebouwd gebied te kiezen 
voor slechts één groot cluster van windenergie op de Leusderheide. Niet alleen hebben 
inwoners een voorkeur voor zonne-velden al dan niet in combinatie met windmolens. 
Bovendien is er weinig steun voor windmolens alleen op de Leusderheide. 

Dat betekent dat in de vertaling van de kansgebieden van het concept-bod RES naar 
zoekgebieden in het definitieve bod RES 1.0, meer balans moet komen. Het militair 
oefenterrein en de strook langs de A28 van de Leusderheide blijven hierbij goede 
zoeklocaties voor een of meer (kleinere) clusters voor windenergie in de regio, maar daar 
moeten in de regio meer zoekgebieden voor wind en zonnevelden bijkomen. Bij deze 
vertaling van kansgebieden naar zoekgebieden moet ook samen met inwoners en 
belanghebbenden (in ieder geval defensie) en natuurorganisaties worden bepaald hoeveel 
windmolens wel op deze delen van de Leusderheide kunnen worden geplaatst en hoe hoog 



deze mogen zijn. Duidelijk is wel dat dit er substantieel minder moeten zijn dan de 14 van 5,6 
Mw waarvoor nu kans wordt gezien. Allereerst door zoekgebieden voor windmolens elders in 
de regio aan te wijzen en als dat ontoereikend is om het concept-bod te realiseren, regionaal 
meer zoekgebieden aan te wijzen voor zonnevelden. De kansen die hiervoor als eerste in 
beeld komen zijn in de RES ook al benoemd met de zogenaamde “kansrijke zones van de 
regionale ambitie”. Dat vraagt om een verkenning van de mogelijkheden van zonnevelden in 
het kampenlandschap in de Gelderse Vallei en zonne-energiepolders bij stads- en 
dorpsranden in de Eemvallei.

Alleen door nu pro-actief de door de inwoners van Leusden gewenste richting te bepalen van 
de vertaling van het concept-bod RES naar het definitieve bod, kan de gemeenteraad van 
Leusden instemmen het concept-bod. 
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