Belangrijkste uitkomsten inwonersconsultatie
Onderstaand per onderdeel van de inwonerconsultatie een samenvatting van de
belangrijkste inzichten:
Inspraakreacties
Er zijn in juli 4 inspraaksessies geweest waar 12 inwoners hun mening hebben gegeven.
Op 1 september zullen er ook nog inspraaksessies plaatsvinden (hierover volgt een
nazending). Zie voor de samenvattingen van alle inspraakbijdragen
www.leusdenspreekt.nl. De meest ingebrachte punten tijdens de inspraaksessie in juli:
- Het concept-bod is te hoog
- Het concept-bod is goed maar er kan nog meer
- Er moet meer worden ingezet op besparing
- Er moet worden ingezet op waterstof
- Er moet worden ingezet op kernenergie
- Er moet worden ingezet op waterkracht
- Windmolens passen niet in Leusden
- Windmolens en zonnevelden zijn slecht voor flora en fauna
- Windmolens zorgen voor overlast
- Er moet meer aandacht komen voor opslag van duurzame energie
- Leusden en Nederland kunnen dit probleem niet alleen oplossen
- Er moet meer ruimte zijn voor de inwoners om invloed uit te oefenen op de plannen
Inwonersenquête
In totaal zijn 5.000 inwoners per brief uitgenodigd (met eigen unieke code) om de
vragenlijst in te vullen over duurzame energie, zonnevelden en windmolens. Inwoners die
geen brief hebben ontvangen, konden hun e-mailadres opgeven zodat zij een link en
code naar de online vragenlijst toegestuurd kregen. 553 inwoners hebben van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt. Respondenten konden digitaal, op papier of telefonisch
meedoen aan het onderzoek. Inwoners hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst
in te vullen tussen 6 juli en 27 juli 2020. In totaal hebben 1.248 inwoners de vragenlijst
volledig ingevuld, waarvan 7 op papier en 1 telefonisch. Met het aantal respondenten
(1.248) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 2,7%
uitspraken worden gedaan over de populatie.
De enquête heeft veel inzichten opgeleverd. Voor de belangrijkste resultaten zie de
factsheet waarmee de deelnemers zijn geïnformeerd over de uitkomsten. Voor alle
inzichten zie de volledige rapportage. Nu wordt volstaan met de belangrijkste inzichten
die relevant worden geacht voor de besluitvorming over de RES (de uitkomsten over de
warmtetransitie worden gebruikt bij het opstellen van de Transitievisie Warmte)
Breed draagvlak voor en grote betrokkenheid bij de energietransitie
78% van de respondenten geeft aan dat zij de overgang van energie uit o.a. gas, olie en
steenkool naar duurzame energie uit o.a. zon, wind en water (zeer) belangrijk vinden,
tegenover 8% die dit (zeer) onbelangrijk vindt. Nagenoeg driekwart (74%) van de
respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat de gemeente Leusden zich actief inzet om in
de gemeente meer duurzame energie op te wekken. Minder respondenten vinden het
(zeer) belangrijk dat de gemeente Leusden energieneutraal moet worden; 55% voor de
gehele gemeenten en van de respondenten uit Achterveld vindt 41% dit (zeer)
belangrijk.
De grote betrokkenheid bij de energietransitie blijkt uit de behoefte van mensen om een

bijdrage te willen leveren aan de overgang naar schone energie: 56% van de
respondenten voelt zich al betrokken bij de overgang naar schone energie, 50% wil dat
de gemeente hen later weer vraagt om hun mening met een vragenlijst en 16% wil de
gemeente adviseren en actief meedenken. Ongeveer een derde (34%) wil niet bijdragen
maar wil wel persoonlijk geïnformeerd worden over het vervolg. 20% wil niet actief
betrokken worden (en leest er wel over in de media).
Denklijn concept-bod RES wordt gedragen
De denklijn van het concept-bod van de RES wordt door de respondenten gedragen. Zij
hebben de voorkeur om als eerste energie te besparen, dan energie op te wekken op
daken en parkeerterreinen en vervolgens energie op te wekken langs infrastructuur. De
maatregel die respondenten als laatst zouden nemen is energie opwekken buiten het
dorp.
Grotere voorkeur voor zonne-energie dan voor windenergie
Respondenten hebben aangegeven wat zij het liefst willen als het gaat om zonne- en
windenergie in de gemeente. 35% ziet het liefst energieopwekking door een combinatie
van windmolens en zonnevelden, 33% ziet het liefst energieopwekking met alleen
zonnevelden en 4% ziet het liefst energieopwekking met alleen windmolens. Nagenoeg
een kwart (24%) geeft aan dat zij niet willen dat duurzame energie wordt opgewekt met
windmolens of met zonnevelden.
Voorkeur voor mix en spreiding van zonnevelden naar locatie en omvang
De meeste respondenten die willen dat er duurzame energie wordt opgewekt (32%)
hebben het liefst een combinatie van enkele grote plekken en meerde kleine
zonnevelden. 7% van deze respondenten geeft aan dat zij geen zonnevelden willen (zij
willen alleen windenergie). De meeste van deze respondenten (46%) hebben daarnaast
het liefst een verdeling waarbij zonnevelden dicht bij de dorpsrand liggen en ook ver van
de dorpsrand (in het buitengebied). 16% van hen geeft aan dat het hen niet uitmaakt.
Geen voorkeur voor (alleen) windenergie noch voor één groot windcluster op de
Leusderheide
De meeste respondenten die willen dat er duurzame energie wordt opgewekt (28%),
hebben geen voorkeur voor windmolens, zij willen alleen zonne-energie. 22% van deze
respondenten heeft het liefst een verdeling van windmolens op de Leusderheide en in de
rest van het buitengebied. 20% wil alleen windmolens in de rest van het buitengebied en
niet op de Leusderheide. Van de respondenten uit Achterveld heeft 4% dit geantwoord.
19% van de respondenten wil alleen windmolens op de Leusderheide en niet in de rest
van het buitengebied. Van de respondenten uit Achterveld heeft 47% dit geantwoord.
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1 Aanleiding: op social medie veel beroering over mogelijke windturbines op de Leusderheide
In oktober neemt de gemeenteraad een besluit over het conceptbod regionale energiestrategie. Ter
ondersteuning van de besluitvorming is de gemeente een participatietraject gestart. Met een webinar,
inspraaksessies en een enquête beoogt de gemeente dat een groot deel van de inwoners en
stakeholders kenbaar maakt wat hun wensen en ideeën zijn over de energietransitie in Leusden en
over het conceptbod regionale energiestrategie. Dat is ook de communicatieboodschap. Inwoners zijn
geïnformeerd en betrokken via lokale en regionale media, social media (advertenties), website van de
gemeente, brief/e-mail en digitale informatieborden in de periode 17 juni tot en met 27 juli. Het
conceptbod met de Leusderheide als kansrijke locatie voor windturbines zorgt voor veel reacties, met
name op Facebook. Ook over het participatieproces is de nodige emotie ontstaan. Om
vervolgstappen in de communicatie en uitvoering voor te bereiden, analyseren we hieronder het
mediabeeld en opiniemakersbeeld en reacties op social media in de periode 19 mei tot 3 augustus
2020.
2 Analyse: gemengd beeld in media, gering aantal opiniemakers en social media reacties zeer
kritisch
Mediabeeld: lokale media berichten over de mogelijkheden om mee te praten over duurzame
opweklocaties. Regionale media leggen het accent op de Leusderheide als kwetsbaar natuurgebied
dat ontzien moet worden.
Opiniemakersbeeld: Er is een gering aantal opiniemakers dat zich in de discussie mengt. De reacties
zijn neutraal tot licht kritisch. Behalve (grote) natuurorganisaties. Zij uiten kritiek op de gekozen locatie
en op het proces. De politiek mengt zich niet inhoudelijk in de discussie. Zij wijzen voornamelijk op de
mogelijkheid om je mening te delen via inspraaksessies en enquête.
Social media reacties: De teneur van de social media reacties is uitgesproken negatief. In totaal
reageren er zo’n 266 mensen, met name via Facebook op de advertenties en op de community
‘Leusdenaren voor Leusdenaren’. Er is onvrede over de mogelijke komst van windturbines op de
Leusderheide en het inspraakproces. Mensen zien betere kansen voor het opwekken van duurzame
energie zoals met kernenergie, waterstof of waterkracht. Daarnaast is er o.a. bezorgdheid over de
natuur, gezondheid, het landschappelijke karakter van Leusden, de kosten en het milieu.

3 Adviespunten: urgentie, grootte en zorgvuldigheid
De aanleiding voor het gestarte participatieproces is het aanstaande besluit van de gemeenteraad
over het conceptbod RES. Deze analyse maakt duidelijk dat in aanloop hiernaartoe, maar ook erna
het belangrijk is om in de communicatie de nadruk te leggen op:
 de urgentie van duurzame energieopwekking in combinatie met de opdracht van het Rijk en
de wens van de gemeente om over de invulling zelf te beslissen passend binnen het
landschap.
 de grootte van de energiebehoefte in Nederland en in Leusden. Denk aan het visueel in beeld
brengen dat zonnepanelen op daken alleen niet voldoende is.
 de zorgvuldigheid van het inspraakproces, zoals bijvoorbeeld de vrije invulvelden van de
enquête. Helder aangeven wat de uitkomsten van ‘Leusden spreekt’ zijn, wat daarmee wordt
gedaan en hoe het participatieproces verder vorm krijgt.
Tot slot is de afstemming in de communicatie over de verschillende duurzaamheidsactiviteiten
belangrijk. De komende tijd staan er namelijk veel verschillende activiteiten gepland vanuit het
energieloket IkwilWatt, aardgasvrije wijken/Rozendaal en is er opnieuw een onderzoek naar
aardwarmte. Dit kan verwarrend zijn voor inwoners. Kortom: duidelijk aangeven wat de samenhang is
van deze activiteiten en wat dit betekent voor inwoners.
4 Omgevingsbeeld
4a Mediabeeld: licht negatief
Sinds 19 mei zijn er 7 nieuwsberichten en 1 column verschenen in de regionale en lokale media. De
teneur is licht negatief. Weliswaar wordt de kernboodschap van de gemeente door de Leusderkrant
en eva.nl overgenomen in woorden als ‘meepraten en inspraakcampagne’. Maar de regionale media
laten alleen natuurorganisaties aan het woord. Zij geven aan dat de Leusderheide als kwetsbaar
natuurgebied moet worden ontzien.
Nieuwsmedium

Steun

RTV Utrecht 19/5

Natuurorganisaties: Er zijn genoeg
andere locaties die minder schade
toebrengen aan de natuur.
Natuurorganisaties: Windmolens
Leusderheide funest voor beschermde
vogels en vleermuizen.
Windmolens passen beter aan de
oostkant van Leusden
Windmolens op Leusderheide meest logische optie
Regio: 0,5 terrawatt duurzame energie in 2030

AD 8/7

EVA.nl 7/7
Leusderkrant
(Premium) 12/6
Leusderkrant 15/7
Leusderkrant 29/7
Leusderkrant
(Premium) 1/7
Leusderkrant 7/7

Kritiek

Column
Meepraten over duurzame energie-opwekking
Inspraak over duurzame energie digitaal afgetrapt
Enquête over windmolens en zonnevelden

4b Opiniemakersbeeld: overwegend neutraal tot licht kritisch. Behalve natuurorganisaties
De gemeente heeft vanuit zijn eigen nieuwsplatform twee berichten verspreid met de uitnodiging om
je mening te delen via de inspraaksessies en enquête. Ook werd daarbij de online informatiesessie
aangekondigd. Vier verschillende advertenties op Facebook en Instagram hadden nagenoeg dezelfde
boodschap (zie bijlage). De gemeentepagina’s van 17 en 24 juni berichtten uitgebreid over de
achtergrond van de energietransitie en de regionale energiestrategie. Op deze pagina’s en die van 1
en 8 juli stond tevens de oproep om mee te praten en de onlineinformatiesessie bij te wonen.
Professionele stakeholders kregen een brief.
Er is een gering aantal opiniemakers dat zich in de discussie mengt. De reacties zijn overwegend
neutraal tot licht kritisch. Behalve natuurorganisaties. Zij uiten kritiek op de gekozen locatie en op het
proces. De lokale natuurverenigingen zoals De Groene Belevenis, CML of Nieuw Knal Groen laten
zich niet tot nauwelijks horen. De politiek mengt zich niet inhoudelijk in de discussie. Enkele
raadsleden reageren op social media-berichten door inwoners voornamelijk te laten weten dat het
belangrijk is om je mening te geven via de inspraaksessies en enquête.

Opiniemaker

Steun

Gemeente Leusden

Start enquête over windmolens en zonnevelden
Geef uw mening over zon- en windenergie in Leusden
4 social media-advertenties op Facebook en Instagram
Kwetsbare natuurgebieden moeten
worden ontzien. Leusderheide is meest
waardevolle heideterrein van de
Utrechtse Heuvelrug

NMU, Utrechts
Landschap,
Natuurmonumenten

Kritiek

Naar lokale initiatieven wordt te weinig
geluisterd.
PvdA-GL: Fenneke
v.d.Vegte en VVD:
CarlosGenders
D66: Albert Dragt
CDA: Hilde van den
Heuvel
Melanie VoskuilenKroeze (steunfractie
CDA)
Carlos Genders (5x)
Klaas Roskam (1x)
Hilde van den Heuvel
(2x)
VVD Leusden (1x)
Quirine van Mourik
(1x)

Leusden levert veel: plan lijkt niet in balans
Vraagtekens of er voldoende gekeken is naar mogelijkheid windmolens bij snelweg
Vraagtekens bij hoge ambitie: waarom een bod dat 2 keer zo hoog is als gevraagd?
Bekijk de documentaire Planets of the
human.
Ook de politiek zit met vragen. Daarover gaan we in debat. Eerst jullie mening horen.
Doe mee, het is van groot belang om jullie te horen
Het is een grote opgave. Denk mee.
Geef je mening
Zonnepanelen op daken is niet genoeg.

4c Beeld social media reacties: onvrede over de kansrijke locaties, de gekozen
opwektechnieken en het inspraakproces.
Over het conceptbod regionale energiestrategie en de ‘inspraakcampagne’ zijn in juni en juli in totaal
833 reacties gevonden op Twitter en Facebook.
Op de vier Facebook-advertenties van de gemeente kwamen de meeste reacties: 533 reacties van
ruim 200 verschillende inwoners. Op alle vragen heeft de gemeente gereageerd. Daarbij is ook
veelvuldig aangegeven wat de status van de plannen zijn en benadrukt dat iedere mening telt.
Binnen de Facebookgroep Leusdenaren voor Leusdenaren zijn in de periode 1 juni tot en met 2
augustus ook 6 berichten geplaatst met in totaal 255 reacties en 85 “dislikes”. De discussie werd
gevoerd door 48 verschillende inwoners. Op twitter was het relatief stil met in totaal 45 tweets.
Onderstaand een selectie van deze reacties. De teneur is uitgesproken negatief. Mensen reageren
emotioneel op de mogelijke komst van windturbines en zijn sceptisch over de intenties van de
gemeente in het proces. Er zijn heel veel kritische vragen over de gekozen opwektechnieken, de
Leusderheide als locatie voor windturbines en over het proces. Mensen zien kernenergie en waterstof
als mogelijke oplossingen of vinden dat eerst maar eens alle platte daken van zonnepanelen moeten
worden voorzien. Opvallend is dat er op de Facebookadvertenties eigenlijk geen enkele echte
steunzender is. Dit in tegenstelling tot de community Leusdenaren voor Leusdenaren. Daar zijn 13
steunzenders die zich actief roeren in de discussie.
Reacties op de advertenties van de gemeente op Facebook
Steun

Kritiek

Als iedereen zegt ‘niet in mijn
achtertuin’, dan komt er weinig
van terecht.

Windmolens zijn uitzicht-, landschaps-, horizonvervuilers
- bah, doe maar ver buiten Leusden
- doe maar op saaie open plekken, niet in zo’n mooi gebied als de
Leusderheide
- de stip op de horizon is een leefbaar klimaat, niet een batterij van die
afschuwelijke windmolens
Windmolens zijn schadelijk voor mens (SF6), dier en natuur
- ik ben hoog gevoelig voor geluid dus geen windmolens.
- natuur opofferen voor natuur, hoe dom kun je zijn?
Windmolens zijn subsidievreters
- windmolens kosten financieel en qua milieu meer dan ze opleveren.
Investeer niet in windmolenparken, investeer juist in de natuur
- Maak Leusden de groenste gemeente
- maak sedumdaken in combinatie met zonnepanelen.
Het ruimen van explosieven op de Leusderheide kost meer dan een
miljoen per hectare
Zonnepanelen zijn uitzicht-, landschaps-, natuurvernietigers
- niet in de weilanden, alleen op (platte) daken
- ‘van zonnebloemvelden naar zonnevelden, Van Gogh zou denken “WTF
gebeurt hier?”’
- eerst maar eens alle daken, dan zien we wel verder
- boeren moeten wijken om ruimte te maken voor lelijke panelen
- zo tergend lelijk om zonnepanelen vol in het zicht te plaatsen. Platte daken
zijn ideaal. Dan behouden we de natuur die we zo hard nodig hebben.
- houd vast aan het landelijke karakter van Leusden
Zonnepanelen zelf zijn niet duurzaam (gemaakt) en afgedankte
zonnepanelen worden het nieuwe asbest
Nederland/Leusden is te klein om energieneutraal te zijn/voor
zonnevelden en windmolens.
- de ambitie van de gemeente is te hoog gegrepen.
- energieneutraal is onmogelijk, energiearm wel.
- bouw zonnepaneelparken in de woestijn van Afrika.

- waarom moeten we onze eigen energie opwekken?
- er komt steeds minder ruimte voor recreatie en steeds meer mensen.
De energievraag kan nooit gedekt worden door zon- en windenergie
- stroomnet kan het niet aan.
- traditionele centrales blijven nodig om pieken op te vangen.
- Molens geen geven stabiele productie
Kleinschalige kerncentrale is de oplossing
We moeten wachten tot er echte alternatieven komen. Er is tijd zat voor
innovatie.
- de toekomst is kernenergie
- waterstof heeft de toekomst
- magnetische energie
- waterkracht Valleikanaal
De gemeente loopt achter bij technologische ontwikkelingen
De burger krijgt de rekening, anderen profiteren
- Google en Vattenfal profiteren hiervan
- Stedin en Eneco gaan de winst opstrijken
We moeten op gas blijven stoken
- In Duitsland krijg je een bonus als je aardgas gaat gebruiken
- er is nog meer dan genoeg gas
- mijn voorkeur is super-isoleren, dan kan de gasketel zeer efficiënt op lage
temperatuur het huis verwarmen.
Kritiek op proces

Het is ‘not done’ om deze discussie in de vakantieperiode te voeren

Inspraak is een wassen neus: wind of zon gaat het worden. Waarom niet de vraag of wij deze manier
van opwekken willen? Dit is mensen het gevoel geven dat ze mee mogen denken.

Voor inwoners is het in de korte tijd die rest, onmogelijk om voldoende beoordelend vermogen te
hebben om zich een goed objectief beeld te vormen. Er moet meer aan voorlichting gebeuren.

De dialoog wordt nu niet op de juiste wijze gevoerd en ook niet met de juiste mensen en partijen.

Ik denk niet dat de gemeente er onderuit komt; er zijn zat manieren om het door te drukken (door
Provincie, Rijk). Het beste is om te proberen de schade zoveel mogelijk te beperken.

Het zou van politieke moed getuigen als we tegen de regering zeggen ‘time out’. De gemeente moet
achter haar burgers staan. Nu is er sprake van verdeel- en heers-politiek. Er worden zaken door de
strot van de burger geduwd.

Het zou goed zijn om onze krachten te bundelen zoals in Voorthuizen/Barneveld. Wij moeten ons
vereniging!

Waarom kan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug wel besloten worden om geen windturbines te
plaatsen en in Leusden niet?

Als het om een voorlopig besluit gaat, dan weten we allemaal waar het heen gaat. Voorlopig besluit
zonder de inbreng van burgers.
Enquête

Enquête is alleen gericht op zonnevelden en windmolens; suggestief, niet compleet en niet objectief.
De uitkomst staat al vast: zon of wind. De enquête maakt geen ene bal uit. Het is een gelopen race.

Dit is ‘Leusden preekt’ in plaatst van ‘Leusden spreekt’. Partijdige vragenlijst, ik wil beide opties niet.
Het zijn ‘wc-eend-vragen’, ‘Hartelijk dank dat ik mee mag denken’. Opmerkingen in vrije velden
kunnen niet meegerekend worden in percentages. De gemeente staat niet open voor alternatieven.
De burger spreekt achteraf mee. Ik voel me bedonderd. Windturbine in de voortuin of in de achtertuin,
maar u mag kiezen…

Leusden sluit de mensen uit die niet op sociale media zitten. Gooi bij iedereen de enquête door de
brievenbus. Gemeente negeert bewust de groep – veelal – oudere Leusdenaren.

Facebookgroep Leusdenaren voor Leusdenaren
Steun

Kritiek

Er gaan meer vogels dood door
verdwijnen van de natuur

Windmolens zijn vogelkillers
Windmolens verantwoordelijk voor genocide vogels
Vogelgehaktmolens met subsidie van ons belastinggeld

Ze zijn niet zo lelijk en het is
goedkope en schone stroom

Windmolens verpesten natuurgebied

Molens op militair oefengebied
is beter dan dicht bij het dorp.
Niemand heeft er daar last van.
Leusderheide is een prima plek
daarvoor

Windmolens = slagschaduw, geluidsoverlast, knipperlichten, uitstoot
schadelijk fluorgas

Klimaatverandering is erger
dan tegen een windmolen
aankijken. Leusderheide is een
prima plek daarvoor

Windmolens zijn achterhaald en helemaal niet zo groen

Er worden geen hele bossen
gekapt voor een paar
windmolens. Voor een stukje
vlees of kaas kappen we meer
bomen

Er zijn veel meer opties dan windmolens. Gemeente moet zich laten
adviseren door onafhankelijke deskundigen.

Ik zie liever een windmolen dan
de rookpluim van een
kolencentrale; we moeten toch
iets doen om te voorzien in
onze energiebehoefte.

Windmolens zijn niet te recyclen

14 windmolens maar?
“we want more”

Leusden moet opdraaien voor Amersfoort
Stroom gaat naar datacenters en ict giganten

Er moet toch wat gebeuren; je
wilt toch geen kernenergie!
Kerncentrales is het laatste dat
je moet willen

Kernenergie is betere oplossing

Mensen willen wel duurzaam,
maar er niets voor doen of
laten.

Natuur moet plaatsmaken voor natuurvriendelijke energie?

Bouw iets leuks met waterkracht, we hebben water zat
Leg eerst alle daken vol met zonnepanelen
Investeerders krijgen de lusten, burgers de lasten
Waarom moet iedere regio zelf produceren, gewoon grond elders huren
waar het geen horizonvervuiling geeft.
Kritiek op proces

Geniepige dictatuur en schijndemocratie

Er ligt al een concept en nu mogen wij er in vakantietijd nog wat van vinden

De enquête is suggestief en sturend; alleen keuze uit windmolens en zonnevelden

Er is al besloten, het gaat alleen over de plaatsing

Meepraten? De juiste discussie wordt niet gevoerd.

Extra flyer huis aan huis heeft meer bereik. Ook voor mensen zonder sociale media.

Ze drukken het toch wel door. Je hebt niets te zeggen. Voor de vorm een inspraakavondje.

Biomassa stond ook in de vragenlijst, terwijl dat niet schoon en duurzaam is.

Steunzenders (13)
Namen zijn bekend

Critici (35)
Namen zijn bekend

Bijlage: advertenties op Facebook en Instagram
Advertentie 22 t/m 27 juni

Bereik* 10.016
Betrokkenheid** 613
108 auteurs
https://www.facebook.com/
442512429145257/posts/
3211917012204771
* het aantal mensen dat de advertentie
tenminste 1x heeft gezien.
** het totaal aantal acties dat mensen
ondernemen mbt de advertentie

Advertentie 28 t/m 30 juni

Bereik 6.774
Betrokkenheid 221
Klikken op link 55
49 auteurs
https://www.facebook.com/
442512429145257/posts/
3214465908616548

Gepromoot evenement 28 en 29 juni

Bereik 5.152
Betrokkenheid 57
Klikken op link 45
24 reacties

Advertentie 6 t/m 16 juli

Bereik 4.262
Betrokkenheid 180
Klikken op link 41
31 auteurs
https://www.facebook.com/
442512429145257/posts/
3236176529778819

Advertentie 7 t/m 27 juli
Bereik 8.244
Betrokkenheid 704
Klikken op link 632
46 auteurs
https://www.facebook.com/
442512429145257/posts/
3239606582769147

Regionaal
Bureau Regio Amersfoort heeft inwoners en belanghebbenden van 1 tot en met 30 april
de mogelijkheid geboden om via het online platform, www.resregioamersfoort.nl, een
reactie te geven op de Concept RES. Hierop zijn 52 reacties binnengekomen en tevens
zijn er enkele reacties per mail ontvangen. Zie de bijlage voor alle reacties.
Er zijn met name bezwaren geuit tegen de kansrijke zones Eemmeer en Leusderheide.
Het Eemmeer maakt echter geen deel uit van het concept bod. De Leusderheide wordt,
net als de overige locaties in het concept bod, nader onderzocht, uitgewerkt en
geconcretiseerd in een gebiedsproces met omwonenden en belanghebbenden, op weg
naar RES 1.0. In reactie op de opmerkingen over de scope van de RES is aangegeven dat
in het Klimaatakkoord is afgesproken dat de RES over de thema’s Elektriciteit en
Gebouwde Omgeving gaat. Hiermee is de scope van de RES afgebakend, terwijl er op de
andere klimaattafels (Industrie, Landbouw en landgebruik, Mobiliteit) ook resultaten zijn
te behalen. Bestuurders van Regio Amersfoort hebben afgesproken om dit te borgen in
een ‘Programma Minder CO2 in Regio Amersfoort’, een langdurige regionale
samenwerking waarbij verschillende groepen in de samenleving verbonden worden om
gezamenlijk toe te werken naar 49% CO2 reductie in 2030. Waar inwoners vragen om de
toepassing van kernenergie is opgemerkt dat dat alleen op nationaal niveau kan worden
afgewogen. De suggesties tot verbetering, nader onderzoek, en/of aanpassing van het
bod worden meegenomen in de afzonderlijke gebiedsprocessen in de uitwerking van het
concept bod tot RES 1.0. Op weg naar RES 1.0 worden de eerste stappen uit de concept
RES verder ingekleurd en geconcretiseerd. Daarbij wordt de samenleving nog
nadrukkelijker betrokken om mee te denken, mee te praten en afspraken te maken over
hoe in Regio Amersfoort toegewerkt wordt naar de realisatie van 0,50 TWh duurzame
elektriciteit en duurzame warmte.

