
Schriftelijke vragen ex art. 34 Verordening raadswerk 2018 van de fractie SP inzake brief 
Profin over zonneveld in Stoutenburg.
Vragen zijn ontvangen op 28 oktober 2020 en ingeboekt als C.4. Afdoening in 30 dagen. 

 
Aanleiding:
Een aantal inwoners Van Stoutenburg heeft een brief ontvangen van het bedrijf Profin, 
waarin wordt medegedeeld dat er een Zonneveld komt in Stoutenburg. Hierbij zijn 
diverse functies al geheel ingevuld. Dit lijkt in tegenspraak met de idee om inwoners 
vroegtijdig te betrekken bij projecten in de woonomgeving. 
SP Leusden heeft hierover de volgende vragen.

Vraag 1. Er is sprake van een pilotproject. Wat wordt hieronder verstaan? 

Vraag 2. Heeft het bedrijf Profin de regie over de inwoners consulatie? Speelt de gemeente 
hierin geen rol?

Vraag 3. Volgens Profin is het onmogelijk om onder de huidige omstandigheden een 
bijeenkomst met de omwonenden te organiseren, daarom zien zij af van informatie avonden. 
Is het college van mening dat onder de huidige omstandigheden het onmogelijk is om de 
omwonenden te informeren?

Vraag 4. Waarom worden alleen aanwonenden op de hoogte gesteld van de plannen en niet 
de omwonenden en belanghebbenden?

Vraag 5. Is het college van mening dat laatstgenoemden ook meegenomen moeten worden 
in het proces?

Vraag 6. Is er naar de mening van het college sprake van een draagvlak voor deze plannen?

Vraag 7. Heeft het college dit gebied aangewezen of heeft de grondeigenaar zelf het initiatief 
genomen?

Vraag 8. Is het Utrechts Landschap betrokken bij de planvorming?

Vraag 9. Volgens Profin is uit onderzoek gebleken dat De Schammer last heeft van de 
stikstof depositie van de Rijksweg A28 en de agrarische activiteiten op het beoogde perceel
Kunt u dit onderzoek met ons delen?

Vraag 10. Volgens Profin onderschrijven de ecologen van de gemeente Leusden 
bovenstaande stelling. Kunt u de rapportage van genoemde ecologen ons ter hand stellen?
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