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Dank u wel voorzitter,
In aanvulling op de schriftelijke inspraakreactie van gisteren vraag ik namens Stichting De Boom
uw aandacht voor het volgende:
Algemeen
Het is alweer een paar jaar geleden dat mevrouw Van Woerdekom van D66 mij aansprak tijdens
de nieuwjaarsreceptie van de gemeente en vroeg of De Boom ook zo blij was over “het
energieakkoord” dat de gemeente had bereikt.
Ik heb haar toen naar waarheid geantwoord dat ik mij afvroeg wie dat akkoord dan gesloten
hadden. De Stichting was er niet bij betrokken geweest en had zich (dus) ook nergens toe
verbonden. Mevrouw Van Woerdekom keek verbaasd en we hadden het er verder niet over.
Helaas blijkt deze aanpak van het energie dossier gebruikelijk.
De verdrietige conclusie is dat de verschillende fases van de RES achter gesloten deuren in
achterkamertjes bedacht worden door adviesbureau’s, ambtenaren en lobby-organisaties.
Die regio is een bestuurlijke of ambtelijke “tussenlaag” tussen provincie en gemeenten die zich
volledig onttrekt aan de democratische waarborgen van het huis van Thorbecke. Niet te vinden in
het telefoonboek, niet aanspreekbaar, geen democratische controle.
Het gevolg laat zich raden: Uw Raad wordt geconfronteerd met een document waarvan de
wethouder wellicht zal proberen om u ervan te overtuigen dat u alleen nog maar kunt tekenen bij
het kruisje onder het mom van overeenstemming in de regio. Ik roep u echter op om kritisch te
blijven en Leusden niet in een slecht plan te laten “rommelen”.
Burgers hebben geen enkele invloed kunnen uitoefenen op de visievorming ten aanzien van de
RES zelf. Wij mogen alleen nog maar inspreken. Ik heb kortstondig meegedacht in een
gemeentelijke “denktank”, maar de door de RES gedicteerde uitgangspunten stonden al vast.
Het gevolg liet zich raden: de denktank liep vast in discussie over procedures en onvrede over de
beperkte rol van de denktank. Ik ben er snel weer uitgestapt.
Het gevolg van deze gang van zaken is voorspelbaar: er is nauwelijks draagvlak bij de burger en
Stichting de Boom ziet zich, als hoeder van natuur en landschap van het buitengebied ten oosten
van het Valleikanaal gedwongen om gebruik te maken van dit inspraakmoment.
Stichting de Boom is opgericht in 1948 en eigenaar van Landgoed de Boom. De statutair te Leusden gevestigde Stichting is een
algemeen nut beogende instelling (ANBI) met de doelstelling: Het bevorderen van de geestelijke en stoffelijke belangen van
personen en instellingen in de gemeenten waar het landgoed haar bezittingen heeft.
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Windturbines
Uit de raadsstukken bij dit agendapunt maak ik op dat er op dit moment niet langer windturbines
in de Gelders Vallei voorzien worden. Daarom zal ik daar op dit moment niet verder op in gaan.
Zonnepanelen
Volgens de RES 1.0 bevindt zich een kansrijke zone voor zonnepanelen in het kampenlandschap
van de Gelderse vallei. Dit is onjuist. Grote delen van het landgoed De Boom zijn aangewezen
voor de realisatie van nieuwe natuur, hetgeen op dit moment ook in uitvoering is.
U heeft het vast gezien: Langs de Asschatterweg zijn we net klaar, achter Chardonnay zijn we
bezig.
Die natuuraanleg vloeit voort uit het Convenant dat de Stichting met de provincie en de
gemeente Leusden heeft gesloten. Ingevolge de afspraken in datzelfde convenant is een
inventarisatie van de geschiktheid voor zonnepanelen gemaakt van alle gebouwen op het
landgoed. In 2015 is geïnventariseerd dat er circa 0,8 Mwh zou kunnen worden opgewekt. Met
de technische ontwikkeling van panelen sindsdien zal dat imiddels 1 Mwh zijn. Op dit moment
wordt nog maar circa 20% van dit potentieel gebruikt. De oorzaak hiervan is dat de overheid de
netwerkbeheerders nog steeds niet verplicht om locaties aan te sluiten.
Ik zal volstaan met de belangrijkste aandachtspunten bij zonnevelden:
- De potentie van daken wordt nog niet optimaal benut;
- Zonnevelden zijn absoluut niet wenselijk in of naast natuur en evenmin in de groene
contourgebieden;
- Alle zonnevelden worden omgeven door faunawerende hekwerken om de installaties te
beschermen. Dit leidt tot verhekking die ecologische verbindingsmogelijkheden en
landschapswaarden aantast;
- Vernietiging van het bodemleven;
- Lokale opwarming ten gevolge van de warmteproductie van zonnepanelen. Gras
reflecteert 30% van de zonnestralen, panelen nemen 100% op, net als bebouwing en
bestrating. Daardoor neemt de netto opwarming van Leusden toe. Zonnevelden zijn een
vorm van verstedelijking;
- Zonnevelden nemen ruimte in beslag die nodig is voor extensivering van het
grondgebruik door agrarische ondernemers en ook voor woningbouw;
Conclusie: de realisering van zonnevelden brengt grote bezwaren met zich mee van
uiteenlopende aard.
De Stichting verzoekt uw Raad om het College op te dragen om het vorenstaande expliciet mee
te nemen als afwegingkader voor het Leusdense uitnodigingskader én de RES.
Dank voor uw aandacht.

