
Schriftelijke vragen ex. Artikel 43 verordening Raadswerk.

Geregistreerd op 20 mei 2021 afdoening in 30 dagen na ontvangst door college.

Namens VVD Carlos Genders

Onderwerp:  Enquête op www.leusdenzonenwind.nl

Vragen:

Naar aanleiding van de lopende enquête op www.leusdenzonenwind.nl heeft de VVD de
volgende vragen:

1. In de enquête is weinig tot geen aandacht voor alternatieve energiebronnen. Het lijkt
daarom alsof de aandacht van de beleidsmakers er niet op gericht is, om ook zo snel
mogelijk aan de slag te gaan met andere opwek dan uit wind en zon. De raad heeft
echter bij het vaststellen van de routekaart voor de energietransitie bij amendement een
energiedoel gesteld, onafhankelijk van de wijze van opwek. Juist ook omdat andere
vormen van opwek minder belastend zijn voor onze omgeving. Kunt u deze schijn
wegnemen en aangeven hoe Leusden ook snel werk gaat maken van opwek met andere
bronnen dan wind en zon? En dat ook de mening van de Leusdense inwoners hierover
gepeild wordt?

2. De enquête is vrij open opgezet. De vragen zijn afzonderlijk te beantwoorden en er is
geen logisch traject door de vragen heen of samenhang tussen de vragen. Hoe gaan hier
zinvolle conclusies uit getrokken worden?

3. Het doorlopen van de vragen vergt de nodige moeite en/of kennis. Wij zien als gevaar
dat de beantwoording van de enquête gedomineerd zal worden door uitgesproken voor en
tegenstanders van duurzame opwek uit wind en zon en dat de brede middengroep
niet (goed) gehoord wordt. Hoe wordt dit gevaar bestreden?

4. Hoe wordt de respons gemeten en wanneer is het aantal respondenten genoeg om er
betekenisvolle conclusies uit te trekken?

5. In welke mate gaat het college antwoorden uit de enquête, die afwijken van de eigen
ideeën over de randvoorwaarden voor duurzame opwek, meenemen in het vervolg?

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Namens VVD Leusden, Stoutenburg en Achterveld,
Met vriendelijke groet,
Carlos Genders


