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Ik ben 3 jaar geleden verhuisd van een woonwijk in Leusden naar Stoutenburg met fraai
uitzicht over een weide.
Daardoor is mijn belang veranderd.
Ik voorzie dat er door minder of geen windmolens op de Leusderheide, meer
zonneparken in het buitengebied kunnen komen.
Waar ik eerder blij was met Leusdens ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn, merk
ik dat ik het daardoor nu moeilijker vind om achter een al te ambitieus bod te staan.
Mijn advies is om omwonenden voortijdig te betrekken als er toch zonneparken (of
windmolens) in de plannen worden opgenomen. Laat ze meedenken over inpassing en
mee profiteren van opgewekte stroom of inkomsten. Alleen zo kun je draagvlak
verkrijgen.
Een slotvraag: in hoeverre is er een integrale benadering met andere dossiers met een
ruimtevraag (transitie landbouw, woningbouw)?
De weide waar ik zo fraai over uitkijk, lijkt zoekgebied voor woningbouw te worden.
Misschien was een zonnepark met omringende bloemenweiden voor mij persoonlijk dan
toch beter….

Inspraak
Eerder heeft de gemeente uit de inwonersconsultatie geconcludeerd dat er geen draagvlak is
onder inwoners van Leusden/Achterveld/Stoutenburg voor 14 windmolens op de Leusderheide,
dat zouden er minder moeten worden. Ik zag zojuist de laatste memo met recente
ontwikkelingen, waarin Defensie aangeeft dat er geen 14 windmolens op de Leusderheide
kunnen komen en suggesties doet voor mogelijke andere locaties. Het is mij niet duidelijk of dat
in gemeente Leusden is.
Ik wil jullie meenemen in hoe ik zelf worstel met wat ik ervan vind. Mijn verhuizing 3 jaar
geleden van Leusden naar Stoutenburg speelt daar een rol in. Nu ik zelf meer in het buitengebied
woon - ik kijk zelfs uit over een prachtig stuk weiland - merk ik dat ik als omwonende een ander
belang heb dan eerder. Ik zou namelijk graag ‘mijn’ uitzicht en het omringende landschap niet
willen laten veranderen in velden met zonnepanelen. Terwijl ik daar als inwoner van Leusden
niet mee te maken had. Ik kan me dan ook heel goed voorstellen dat in de inwonersconsultatie
veel mensen hebben geantwoord dat ze niet zoveel windmolens op de Leusderheide willen
vanwege natuurbescherming. Dat had ik waarschijnlijk ook geantwoord als ik nog in een
woonwijk in Leusden had gewoond. Maar nu denk ik: als daar geen grote klappers met
windmolens daar gemaakt kunnen worden, dan komen er vast zonneparken in het buitengebied
rond Stoutenburg. En dan twijfel ik toch of we als gemeente zo’n groot aandeel in het regionale
bod moeten hebben.
Ik was blij met de ambitie van dit college om als gemeente in 2040 energieneutraal te zijn. Ik doe
daar zelf aan mee door o.a. zonnepanelen en isolatie van de woning. Maar ik merk dat ik de
praktische consequenties van die grote ambitie niet goed overzie. En als die plots wel zichtbaar
of voorstelbaar worden, is dat soms schrikken. Is het dan niet verstandiger om het tempo van
het rijk aan te houden en als gemeente niet (veel) ambitieuzer te willen zijn?
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Om draagvlak te krijgen adviseer ik u om mensen die als omwonenden te maken gaan krijgen
met windmolens of zonnepanelen een grotere/andere rol in het verdere participatieproces te
geven. Door ze voortijdig te betrekken en ook echt een stem te geven in de verdere plannen. Als
er dan toch zonneparken (of windmolens) moeten komen, laat mensen voor wie het vervelende
consequenties heeft dan meedenken over de inpassing ervan. Kijk ook hoe ze kunnen mee
profiteren van opgewekte stroom of inkomsten daaruit.
Tenslotte vraag ik me af in hoeverre de gemeente de energietransitie in samenhang met de
landbouwtransitie beziet. Voor kringlooplandbouw zal meer landbouwgrond nodig zijn. Ook
woningbouw vraagt grond. In hoeverre is er een integrale benadering van al deze dossiers die
ruimte vragen? Dat zou m.i. nodig zijn.
Hartelijke groeten,
[ inwoner; gegevens bekend bij griffie ]
P.S. inmiddels is duidelijk geworden dat het stuk weiland waar ik zo fijn over uitkijk, zoekgebied
voor woningbouw lijkt te worden. Misschien was een zonnepark met omringende
bloemenweiden voor mij persoonlijk dan toch beter….
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