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Betreft: Standpunt raadsvoorstel Uitnodigingskader zon- en windenergie

Geachte gemeenteraad, geacht college,

Naar aanleiding van de publicatie van het ‘Concept Uitnodigingskader’ voelen wij ons genoodzaakt om middels 

deze brief nogmaals onze stem te laten gelden. 

Wij missen een kritische blik op de vraagstelling – en daarmee de uitkomsten – van de enquête (‘Vragenlijst 

Uitnodigingskader Zon- en windenergie Leusden’) en de internetconsultatie/ online sessie waarop het concept 

voor een groot deel gestoeld is. 

Zo is de opzet van de enquête als suggestief ervaren, omdat er een sterke aanname vanuit sprak dat 

zonnevelden en windmolens onvermijdelijk zijn en verscheidene vragen in deze richting naar ons idee sturend 

waren. Deze zorgen zijn door ons en andere bewoners in de enquête en op de informatiebijeenkomsten 

uitgesproken, maar zijn helaas onbeantwoord gebleven.

Hiernaast willen wij de onderbelichtte, maar zeer belangwekkende standpunten nogmaals onder uw aandacht 

brengen van de rentmeesters van stakeholders Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. en Stichting De Boom 

(ingekomen stukken raadsvergadering 08.06.2021 Den Treek-Henschoten RES 1.0; 16.06.2021 Standpunt 

Stichting De Boom RES 1.0 Regio Amersfoort). Beide rentmeesters spreken zich krachtig uit tegen het plaatsen 

van windturbines in voorgesteld gebied langs de A28. Beiden zowel vanuit natuur-, als vanuit menselijk oogpunt. 

De voorgestelde locatie wordt door hen ongeschikt geacht onder meer ‘omdat het de natuur- en landschappelijke 

waarden te zwaar aantasten.’ ‘Daarnaast is de feitelijke realisatie van turbines op deze locaties zeer 

onwaarschijnlijk omdat in die gebieden vele woningen zich op (te) geringe afstand van de voorgestelde locaties 

bevinden.’ Deze standpunten worden door ons en door de medebewoners van het beoogde gebied 

onderschreven. 

Dat de gezondheidsrisico’s niet te onderschatten zijn, valt naast de al bekende standpunten (waaronder 

30.03.2021 Brandbrief gezondheidsrisico’s windturbines ruim 100 medici) ook uit de recente uitspraak van het 

Franse hof (‘Franse rechter erkent ‘windmolensyndroom’ en geeft omwonende een ton compensatie’, De 

Volkskrant 08.11.2021). 

In het ‘Concept Uitnodigingskader’ worden deze zorgen ons inziens te karig voor het voetlicht gebracht en dit 

baart ons zorgen.

Wij realiseren ons terdege dat wij oplossingsgericht moeten denken op het gebied van de energietransitie. Het 

perspectief waaruit en de beoogde snelheid waarop dit nu echter binnen onze gemeente gebeurt, maakt dat het 

huidig vertrouwen in een meest duurzame oplossing gering is.

Hartelijk dank voor het in overweging nemen van onze standpunten.

Met vriendelijke groet,


