
 

  

 

   
 

 

Leusden, 14-12-2021 

 

Beste raadsleden, 

Op 16 december gaan jullie een beslissing nemen over het uitnodingskader zon en wind. Dit is 

een lastige beslissing voor jullie, welke keuzes voor de toekomst zijn de juiste. 

Ik zal mij kort voorstellen voor diegene die mij nog niet kennen, ik ben Sophie van Roomen, 

melkveehoudster in Leusden en Vicevoorzitter van LTO Gelderse Vallei.  

Als agrarische ondernemer zijn wij dagelijks bezig met de productie van gezond voedsel, 

hiervoor hebben wij letterlijk en figuurlijk de ruimte nodig om te ondernemen. Voor onze 

bedrijven is de landbouwgrond van essentieel belang.  

Als LTO-bestuurder heb ik als stakeholder meegedacht over dit uitnodigingskader Zon en 

wind. Dit is een lastig proces, als agrarisch ondernemer en vanuit LTO willen we geen 

zonnepanelen op agrarische landbouwgrond. Maar niet meedenken over de mogelijke opties 

vinden we ook geen optie.  

Ik ben mij echter, net als jullie raadsleden, bewust van de noodzaak om voor de toekomst 

keuzes te maken. Graag willen wij hierin onze verantwoording nemen maar we lopen tegen 

een aantal problemen aan. Op onze daken kunnen we veel zonnepanelen kwijt, echter 

kunnen wij op dit moment geen nieuwe projecten realiseren omdat we de stroom niet op het 

net kwijt kunnen. Alle initiatieven de komende jaren zullen afhankelijk zijn van de capaciteit 

van het net. Zolang Stedin de opgewekte stroom niet kwijt kan op het net zitten we allemaal 

met een probleem. Het huidige energienetwerk is op dit moment niet geschikt voor 

grootschalige teruglevering. 

Graag zouden wij zien dat er richting de provincie gekeken wordt om de windmolens op 

agrarische bouwblokken van 35 meter te mogen plaatsen i.p.v. de 25 meter die nu is 

toegestaan. Zon en wind is een ideale optie en zo zouden we een nog groter aandeel in de 

opwek kunnen realiseren. Echter vanwege de vele bomen in ons gebied is 25 meter niet 

rendabel. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   
 

 

 

Binnen het uitnodigingskader hebben we aangegeven dat het voor ons van het grootste 

belang is dat eerst trede 1 volledig wordt benut voordat er naar trede 2 en 3 gegaan wordt. 

Dus eerst alle beschikbare daken in bebouwde omgeving en in het buitengebied, overdekte 

parkeergarages en taluds.  

Alle inwoners van Leusden zullen de komende jaren veel energie moeten besparen, wat we 

niet nodig hebben hoeven we ook niet op te wekken. En hoe minder we hoeven op te wekken 

hoe groter de kans is dat we geen agrarische landbouwgrond hoeven op te offeren.  

 

Sophie van Roomen, 

 

Vicevoorzitter LTO Gelderse Vallei 

 


