
Geachte raadsleden, burgemeester en wethouders,

Hierbij attenderen wij u op hoe gemeente Leusden tot nu toe om is gegaan met haar 
'inwonersconsultatie' van vorig jaar zomer. Zie bijgaand plaatje over hoe U de uitkomsten van 
de inwonersconsultatie heeft gepresenteerd.
Ook te vinden op uw site: https://gemeentebestuur.leusden.nl/Documenten/Bijlage-7-
Factsheet-inwonersenquete.pdf

Als je kijkt bij "Welke situatie met betrekking tot energieopwekking ziet u het liefst?",
Dan zie je dat een meerderheid dus tegen windmolens is, nl. 33% (die wil alleen zonnevelden) 
+ 24% ('ik wil niet dat duurzame energie opgewekt wordt met windmolens of zonnevelden'). 
Samen 57 %! Maar daar heeft u het verder niet meer over!

Degenen, die iets met zon willen, dat zijn dus 35 + 33 = 68% van de respondenten. En 
degenen, die NIET iets met zon willen 28% (4+24). (en 4% heeft blijkbaar niets ingevuld)
Daarna doet U onduidelijk over hoe U omgaat met degenen, die niet willen dat er duurzame 
energie wordt opgewekt met wind of zonnevelden (24%)

Want, bij Zonne-energie: onder de vraag "Welke situatie heeft u het liefst- Top3",  staat er: 
"Antwoorden van respondenten, die NIET willen dat er duurzame energie wordt opgewekt in 
Leusden met wind of zon zijn niet meegenomen, want dat zou het beeld vertekenen en de 
percentages onterecht hoger laten lijken".

Toch antwoord blijkbaar 80% (35 + 27 + 18 %)! (meer, want dit was alleen de Top 3) 
En op de vraag 'Welke situatie heeft u het liefst?-TOP 3" zelfs 86% (47=22+17). En dat is 
alleen de TOP 3!
Dan hebben ze dus juist de respondenten die NIET willen dat er duurzame energie wordt 
opgewekt in Leusden met wind of zon weggelaten, en alleen naar de rest als 100% gekeken, 
waardoor de percentages dus juist, inderdaad onterecht, HOGER zijn geworden!

Hetzelfde bij windenergie, waarbij alleen al de TOP-3 van de mogelijkheden door 83% wordt 
gekozen! ????  Dat zouden er toch maximaal 100 - 24 kunnen zijn?
En 57% wil HELEMAAL GEEN WINDENERGIE!
Hoezo draagvlak???? Maar dat wordt verder totaal genegeerd.
En gemeenteraad Leusden blijft volhouden dat het hun doel en 'opdracht' is om in 2040 (!) of 
liever nog eerder zelfs, als gemeente energieneutraal te zijn, ook nu inmiddels wel duidelijk is 
geworden, dat het leeuwendeel van de in geheel Nederland benodigde energie op zee 
opgewekt gaat worden. 

Het minste wat u dan kunt doen is de gezondheid van uw burgers en die in de omgeving 
beschermen, door NU als randvoorwaarde te stellen, dat de minimale afstand van windmolens 
tot woningen 10x de as-hoogte moet bedragen. En dit ook in uw bestemmingsplannen op te 
nemen.
Als dat betekend, dat er dan minder of alleen kleinere windmolens passen, dan is dat maar zo.  

Wilt u willens en wetens mensen beschadigen? Als alleen al 1 paartje oehoe's de reden is om 
bijvoorbeeld bij De Glind geen windmolens te plaatsen?

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Documenten/Bijlage-7-Factsheet-inwonersenquete.pdf
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Documenten/Bijlage-7-Factsheet-inwonersenquete.pdf


Weet u zo zeker, dat die ruim 100 artsen, die de brandbrief hebben ondertekend, ongelijk 
hebben? (zie mail 29-3-21)

Gezamenlijk kunt u uw coalitieakkoord openbreken! 
Toen u dat opstelde zag de wereld er anders uit. Wind op zee was duurder. Er leken 
ecologische bezwaren te zijn bij wind op zee. 
De nationale politiek heeft inmiddels een nieuwe geluidsnorm vastgesteld, waarvan u 
waarschijnlijk niet wist, dat die ver boven de adviezen van TNO en RIVM lag.

De tijd dringt. Er zijn teveel initiatiefnemers, coöperaties en grondeigenaren, die azen op de 
nu nog geldende subsidieregeling
Doe het NU, omdat de Provincie al expliciet initiatiefnemers heeft gevraagd om met ideeën te 
komen voor windmolens, zie bijlage. Dat leidt tot situaties als windpark Spui:

www.youtube.com/watch?v=-CajhPDAY7A

NU, nu u als gemeente ook al mensen via de krant gevraagd hebt om met ideeën te komen....
Wij vragen u dringend: Wacht niet langer!

Met vriendelijke groet,
mede namens vele bewoners van het buitengebied,

Afzender bij griffie bekend

http://www.youtube.com/watch?v=-CajhPDAY7A

