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Datum : 16 juni 2021 

Dossier : RES Amersfoort 

Betreft : Standpunt Stichting De Boom RES 1.0 Regio Amersfoort 

 
 

Geachte gemeenteraad, 

Geacht College, 

 

Stichting De Boom heeft kennisgenomen van de Regionale Energie Strategie (RES)1.0 van de 

Regio Amersfoort van 17 mei jongstleden. Naar aanleiding daarvan wordt als volgt gereageerd. 

 

Algemeen 

De RES is onzorgvuldig tot stand gekomen. Er heeft geen overleg plaats gevonden met 

belangrijke regionale stakeholders in het gebied zoals Stichting de Boom (1.051 ha) en landgoed 

Den Treek Henschoten (2.200 ha). Beide landgoederen liggen in meerdere gemeenten in de 

Regio Amersfoort. 

Het wekt dan ook verbazing dat de RES 1.0  stelt regionale belanghebbenden regelmatig te 

hebben betrokken bij de totstandkoming van de RES (blz. 30, 3.5.2).  

Deze bewering is niet in overeenstemming met de werkelijkheid.  

Met de grotere landgoederen in uw gemeente Leusden (Den Treek Henschoten, De Boom en 

Lockhorst), en dat geldt ook voor landbouworganisaties zoals LTO, is vanuit de RES organisatie 

nimmer gesproken of zelfs maar contact opgenomen.  

De landgoederen behoren dan ook niet tot de “lokale groene achterban” van de NMU die een 

zogenaamd “voorstel” gedaan heeft. Het is dan ook opmerkelijk dat het voorstel van de NMU in 

hoge mate leidend lijkt te zijn geworden voor de invulling van de RES 1.0.  

Opvallend daarbij is dat de partijen die wel tot de zogenaamde “lokale groene achterban” van de 

NMU behoren (o.a. Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten), hun gebieden 

van zonnevelden en windturbines weten te vrijwaren door deze grotendeels de Gelderse vallei 

“in te schuiven”. 

Dezerzijds wordt gepleit voor daadwerkelijk inhoudelijk overleg met de werkelijke beheerders 

en bewaarders van de Leusdense natuur en landschap: de landgoederen en de agrarische 

ondernemers wiens eigendom het betreft waar u besluiten over neemt. 

 

Zonnepanelen 

Volgens de RES 1.0 bevindt zich een kansrijke zone voor zonnepanelen in het kampenlandschap 

van de Gelderse vallei. Het is zeer de vraag of dit juist (haalbaar en wenselijk) is. Grote delen 

van het landgoed De Boom zijn aangewezen voor de realisatie van nieuwe natuur, hetgeen zelfs 
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op dit moment in uitvoering is. Daarnaast vallen grote delen van het landgoed binnen de 

provinciale “Groene Contour” en zijn daarmee aangewezen als potentiële terreinen voor de 

ontwikkeling van natuur op de lange termijn. Zonnevelden zijn absoluut niet wenselijk in of 

naast natuur en (dus) ook niet in de groene contour. Bijgaand treft u als achtergrondinformatie de 

inspraakreactie van de Stichting naar aanleiding van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

aan.  

Voorts zijn de gronden hard nodig voor de extensivering van de landbouw die de komende jaren 

moet gaan plaatsvinden.  

Stichting De Boom is om de hiervoor genoemde redenen geen voorstander van het toestaan van 

zonnepanelen op landbouwgronden. Eerst dienen alle geschikte daken in de gemeente en op haar 

landgoed benut te zijn. Op het landgoed zijn nog veel daken onbenut doordat de 

netwerkbeheerder geen medewerking wil geven aan het (financieel acceptabel) aansluiten van 

die daken.  

Het zal u bekend zijn dat vrij recent de aanleg van een zonneveld op een locatie buiten het 

landgoed nabij Stoutenburg om deze reden mislukte. Het kan niet zo zijn dat u (het gebrek aan 

vooruitziende planning van) de netwerkbeheerders laat bepalen welke delen van de gemeente 

landschappelijk worden aangetast? Wellicht kan uw Raad de Wethouder de opdracht geven om 

dit probleem onder de aandacht van Stedin te brengen.  

 

Windturbines  

Stichting De Boom heeft ernstige bedenkingen tegen het plaatsen van windmolens 

op en rondom het landgoed. Er worden vooralsnog twee windmolens voorzien in de Gelderse 

Vallei en de locaties zijn nog niet aangewezen (laat staan gevonden). Toch zijn onder meer 

locaties aan de oostzijde van de Moorsterweg en tussen de Modderbeek en de Hessenweg 

gesuggereerd op kaartmateriaal. Ook wind turbines zijn absoluut niet wenselijk in of naast natuur 

en de groene contour. Op de betreffende locaties worden de natuur- en landschappelijke waarden 

van deze sinds de vroege 18e eeuw aantoonbaar vrijwel ongerepte gebieden onevenredig zwaar 

aangetast als daar windturbines zouden verrijzen.  

Daarnaast is de feitelijke realisatie van turbines op deze locaties zeer onwaarschijnlijk omdat in 

die gebieden a. vele woningen zich op (te) geringe afstand van de voorgestelde locaties 

bevinden, en b. de rode lijstsoort wespendief op het landgoed een standvogel is die onder meer 

voorkomt op en rond de locaties die voor windenergie kansrijk worden geacht.  

 

Het wordt op prijs gesteld indien het standpunt van de Stichting nader mag worden toegelicht in 

een raadsvergadering. 

 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

 

Ing. J.L. Scheffer,  

Rentmeester 

 

scheffer@schoutenhuisbv.nl 

 

 

Bijlage. 
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