
Onderwerp: Beantwoording vragen per mail over windturbines

Geachte mevrouw xxx,

Bedankt voor uw e-mail met vragen over een mogelijk initiatief voor 1 of meer 
windturbines.
Het staat iedereen vrij om plannen te maken voor een windturbine (en kleine 
erfmolens zijn
binnen het bestemmingplan buitengebied tot een ashoogte van 18m onder 
voorwaarden
toegestaan). Echter, zoals ook u gemeld is, werkt de gemeente Leusden op dit 
moment
alleen actief mee aan het verkennen van de mogelijkheden voor grote 
windturbines in de
zone langs de A28 ter hoogte van het defensieterrein.

U vraagt naar een mogelijk initiatief tot het plaatsen van een of meer 
windmolens van een
inwoner van Woudenberg die tevens agrarische gronden in de gemeente 
Leusden in
eigendom heeft. Ambtelijk navragen leert dat deze inwoner geen verzoek hiertoe 
bij de
gemeente Woudenberg heeft ingediend. Ook de gemeente Leusden voert geen 
gesprekken
met deze inwoner van Woudenberg en ons zijn geen plannen, locaties of maten 
van
windturbines bekend.

Overigens stelt u dat de presentatie die u heeft bijgevoegd op de gemeentelijke 
website
heeft gestaan. Dat is niet het geval. Dit is een presentatie die door bureau LOS 
Stad om
Land is getoond en toegelicht tijdens een denktanksessie over de duurzame 
opwek van
energie. Deze presentatie is nadien per mail gedeeld met de deelnemers aan 
deze
bijeenkomst, maar niet door de gemeente op de site geplaatst of met anderen of 
anderszins
gedeeld. Omdat deze presentatie na de denktankbijeenkomst zonder verdere 
toelichting
toch publiekelijk is verspreid, door wie is ons niet bekend, hebben wij alleen 
sheet 28
opgenomen in een toelichting met vragen en antwoorden die bij de raadsstukken 
van maart
zat en op de website van de gemeente stond. 

Bovendien, zoals wij u ook eerder hebben gemeld, betreft het hier niet actuele 
kaarten met uitsluitingsgebieden op grond van indertijd geldende regelgeving die 
door bureau LOS bij wijze van voorbeeld zijn getoond. Deze kaarten hebben geen 
enkele status en er staan geen zoekgebieden van de gemeente op.
De zoekgebieden voor de opwek van duurzame energie gaan we pas bepalen 
met het
zogenaamde uitnodigingskader dat, met inbreng van zoveel mogelijk inwoners en



belanghebbenden, nog moet worden opgesteld en door de gemeenteraad zal 
worden
vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester


