
 
Gemeente Leusden 
T.a.v. de Gemeenteraad 
 

Achterveld, 15 juni 2021 

Onderwerp: Verouderde versie RES 1.0 Regio Amersfoort bij vergaderstukken Raadsvergadering 17 juni 2021 

Geacht leden van de gemeenteraad, 

Graag willen wij u attent maken op het volgende; 
Wij hebben het sterke vermoeden dat (in de bijlage van de vergadering van de Raad op 17 juni 2021 aangaande 
RES 1.0 besluit, een verouderde versie van de Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 1.0, in de stukken 
is opgenomen). 
 
Wij hebben geconstateerd dat het document Regionale Energie Strategie 1.0  17 mei 2021, welke is 
opgenomen onder de Vergaderstukken van de besluitvormende Raadsvergadering op 17 juni 2021, bij agenda 
punt 4.a RV Regionale Energiestrategie 1.0 en uitnodigingskader Leusden, een andere versie betreft dan de 
Regionale Energie Strategie 1.0 versie welke is gepubliceerd op de website van de Regio Amersfoort Energie 
Strategie.  De versie op de website van de Regio Amersfoort Energie Strategie betreft het document ‘Regionale 
Energie Strategie 1.0_270521.pdf’, dit document heeft dezelfde naam als het document dat bij de raadsstukken 
is gevoegd (Regionale Energie Strategie 1.0 17 mei 2021), maar dateert van een latere datum (27 mei 2021). 

 
Wij constateren dat in de twee versies de Afbeeldingen 7: Overzichtkaart RES 1.0 op pagina 29 van elkaar 
verschillen. In de RES 1.0 versie welke bij uw vergaderstukken is gevoegd is op deze overzichtskaart een blauwe 
stip Windenergie 2e trede opgenomen op de grens Buitengebied Achterveld, grens Amersfoort ter hoogte van 
de Emelaarseweg. Wij willen u er op attenderen dat er geen draagvlak is voor Windenergie in het Buitengebied 
van Achterveld en Leusden, dit geldt ook voor de aan het Buitengebied grenzende gebieden van de omliggende 
gemeenten. 
Mogen wij uitgaan van een verschrijving welke is gecorrigeerd in het RES 1.0_270521.pdf waar deze blauwe 

stip op pagina 29, RES afbeelding 7: Overzichtkaart RES 1.0  niet is opgenomen? 

Laatste versie opgenomen 
Wij hebben ook geconstateerd dat in de vergaderstukken van de besluitvormende Raadsvergadering van 1 juli 
2021 de laatste versie van de RES namelijk het document ‘Regionale Energie Strategie 1.0_270521.pdf’ is 
opgenomen. 
 
Verzoek uiterste zorgvuldigheid 
Aangezien de RES een document is dat de natuur, het uiterlijk van onze leefomgeving en onze gezondheid de 
komende jaren fors zal kunnen beïnvloeden, vragen wij grote zorgvuldigheid van de gemeente bij de 
besluitvorming daarover.  
Wij willen u daarom met klem oproepen: 

• uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen bij het proces over de RES en de verdere uitwerking van de 

energietransitie; 

• bij uw besluitvorming het juiste, meest actuele document Regionale Energie Strategie 1.0 17 mei 2021 

(pdf-versie 27 mei 2021) op te nemen, dat u kunt vinden op de website van de RES Regio Amersfoort. 

Graag vernemen wij op korte termijn van u. 

Met vriendelijke groet, 
Namens Behoud Natuur Achterveld Noord West 
Marico van Leeuwe 
info@behoudnatuurachterveldnw.nl 


