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Spreekrecht – met betrekking tot de Uitnodigingskader Energietransitie d.d. 4 maart 2021 

 

 

Geachte commissieleden, raadsleden en college van Burgemeester en Wethouders, 

 

Zeer recent vernamen wij van het voornemen van de gemeente Leusden om stappen te zetten om te komen tot het 

vaststellen van kaders voor een Energietransitie en dat daartoe een online informatieavond wensen te beleggen op 

4 maart a.s. 

 

Allereerst vinden wij het spijtig dat de Belangenvereniging De Glind niet op voorhand als belanghebbende is 

aangemerkt en als zodanig benaderd, maar dat wij de uitnodiging via de krant hebben moeten vernemen. 

 

Daarnaast willen wij benadrukken dat wij mondeling gehoord willen worden om de belangen van de inwoners van 

De Glind kenbaar te maken. 

 

Zolang dit vanwege de beperkende maatregelen niet mogelijk is, zullen wij volstaan met het onderhavige document. 

 

Wij wenden ons tot u als Belangenvereniging De Glind, de lokale belangenvereniging die zich inzet voor de belangen 

van de inwoners van De Glind en het dorp als geheel, adviezen geeft en contacten onderhoud met plaatselijke 

overheden en zich op een veelvoud van terreinen beweegt. 

De Belangenvereniging De Glind is opgericht in 1989. 

 

Er zijn signalen dat de gemeente Leusden de ‘locatie Kolfschoten’ aan de uiterste oost/zuidoostzijde van het 

grondgebied van de gemeente Leusden als een van de zoekgebieden, zo niet, het zoekgebied heeft aangemerkt. 

 

Besluitvorming van de overheid is gebonden aan bepalingen die onder meer zijn neergelegd in de Algemene Wet 

Bestuursrecht. 

 

Om die reden betreuren wij het dat wij als inwoners van De Glind niet zijn betrokken in de bepaling van de 

zoekgebieden voor het plaatsen van windturbines, die ver bij de dorpskern van Leusden worden gelokaliseerd, maar 

tevens aan de rand van het grondgebied van Barneveld en meer specifiek aan de rand van ons dorp. 

In de documentatie wordt gesproken over een achttal windturbines met ieder een vermogen van 5,6 MW of 

equivalenten daarvan. 

Bij dergelijke vermogens is sprake van windturbines met een ashoogte van circa 150 meter, nog los van de 

mogelijkheid dat gekozen zou worden voor windturbines met een hoger vermogen. 
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Wij vragen nadrukkelijk dat de gemeente Leusden zich in de verdere voortgang onthoudt van het schaden van 

belangen van inwoners van belendende gemeenten en kernen, alle belangen zorgvuldig afweegt en de kaders helder 

stelt. 

Dit laatste met name op het gebied van minimale afstand tot woningen, schade aan natuur in de brede zin des 

woords en niet in de laatste plaats gezondheidsschade voor omwonenden. 

 

De onderzoekslocatie aan de oostzijde van het grondgebied van Leusden en daarmee aan de westkant van het 

grondgebied van De Glind zullen de effecten onevenredig zwaar aan de Glindse zijde voelbaar en merkbaar zijn. 

Hierbij kan gedacht worden aan onder meer geluid en slagschaduw. 

 

Het zal u bekend zijn dat de gemeente Barneveld zoeklocaties in de nabijheid van De Glind juist heeft geschrapt 

vanwege bekende problematiek van windturbines zoals geluid, slagschaduw en gezondheidsproblematiek, maar ook 

vanwege de aanwezige (roof-)vogels en vanwege relatieve windluwte.  

 

In het verlengde hiervan spreken wij onze verbazing uit dat de gemeente Leusden lijkt af te willen wijken van de 

hoofdregel dat windturbines dienen te worden geplaatst langs infrastructurele hoofdlijnen. 

 

Wij wensen niet de lasten te dragen van de lusten die aan Leusdense zijde worden genoten. 

 

Hoewel ook de Belangenvereniging De Glind erkent dat er een opgave ligt om te komen tot energiebesparing en een 

afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen in combinatie met de opbouw van duurzaam opgewekte energie, 

kunnen wij ons niet conformeren aan de voorstellen zoals de gemeente Leusden die lijkt voor te staan. 

 

Nogmaals spreken wij de bereidheid uit om met de gemeente Leusden in gesprek te gaan. 

 

De Belangenvereniging De Glind behartigt de belangen van de inwoners en het dorp, maar spreekt niet exclusief 

namens haar bewoners. Zij hebben de vrijheid om ook op persoonlijke titel hun visie te geven. 

 

In dit stadium van de gesprekken beperken wij ons vooralsnog tot het voorgaande en houden de mogelijkheid open 

om ons standpunt naderhand anders, dan wel uitgebreider, te beargumenteren. 

 

Namens de Belangenvereniging De Glind 

 

 

J.J. Hendrikse 

secretaris 
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Cc. 

De heer R. Brand – voorzitter 

Leden van de Commissie Duurzaamheid: de heer R. van Dijk en J.A.G. van Ophem 
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