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Geachte mevouw, mijnheer,
Graag wil ik meepraten over het plaatsen van windturbines in de gemeente Leusden.
Vorig jaar was ik één van de deelnemers, die op 7 juli 2020 insprak. Ik heb ook meegekeken 
met een aantal webinars. De deelnemers van de inspraaksessies lieten duidelijk weten niet 
blij te zijn met de komst van windturbines in Leusden (en/of zonneparken in het Leusdens 
buitengebied).

De gemeente had vorig jaar Moventum ingezet om een enquete uit te schrijven. Moventum 
had weegfactoren toegepast op basis van leeftijd, omdat bepaalde leeftijdscategorieën 
ondervertegenwoordigd zouden zijn. Dit betekende dat de stem van mijn zoon 2.3x zwaarder 
woog dan die van mij. Deze niet vooraf aankondigde interpretatie is simpelweg manipulatie 
van data. De mogelijke desinteresse in een maatschappelijk thema van een bepaalde 
leeftijdsgroep is ook een uitkomst en mag dus niet weggegooid worden.

Als de gemeente voor inclusiviteit staat, kan zij niet de stem van de ene inwoner van 
Leusden reduceren ten opzichte van de andere. Het toepassen van weegfactoren is partiële 
uitsluiting. De gemeente Leusden kan niet stellen dat de enquete de mening van Leusden is. 
Daarnaast heeft Moventem zich, in mijn optiek, gediskwalificeerd door zo met data om te 
gaan, tenzij dit is vastgelegd in de vraag van de gemeente Leusden aan Moventem.

Leusden valt onder de RES regio Amersfoort en daar zijn de besluiten al genomen. Zeg dan 
eerlijk dat Leusdenaren geen zeggenschap meer hebben. Ik krijg het gevoel dat de 
gemeente Leusden de komst van windturbines (en/of zonneparken) bij de Leusdenaren wil 
inmasseren en deze inspraaksessies proforma zijn.

De gemeenteraad voert landelijke besluiten uit en probeert Leusdenaren mee te krijgen. Dat 
is wat anders dan de de Leusdenaren vertegenwoordigen. Als Leusden geen windturbines 
en/of zonneparken wil, dan moet de gemeenteraad de moed hebben om de opdracht aan de 
landelijke overheid terug te geven. Het is mogelijk, meerdere gemeenten hebben dit al 
gedaan, zoals Brielle, Montfoort en de Ronde Venen.

Het plaatsen van windturbines in Leusden stond niet in de 2018 verkiezingsprogramma’s van 
de Leusdense politieke partijen. De gemeente Leusden wil in november 2021, vlak voor de 
aankomende gemeenteraadsverkiezingen, een definitief besluit nemen. Als de 
gemeenteraad van Leusden werkelijk draagvlak zoekt, inclusief wil zijn (geen gedeeltelijke 
uitsluiting) en Leusdenaren mee wil laten beslissen, dan wacht zij tot na de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen. Een definitief besluit heeft verstrekkende gevolgen voor 
Leusden. De verkiezingen zijn maar vier maanden later dan het gemeenteraadsbesluit.

Ik zou graag willen zien dat de gemeente doorgaat met het plaatsen van zonnepanelen op 
daken en dat de overheid zo snel mogelijk inzet op kernenergie ipv natuurvernietiging door 
windturbine- en zonneparken.
Met vriendelijke groet,
naam bij griffie bekend. 
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