
Geachte raadsleden, burgemeester en wethouders,

Als bewoner in de Gemeente Leusden wonen wij vlak bij de A28. De afgelopen periode heeft de 
Werkgroep Beekdal Leusden (WBL) vooral het overleg gevoerd met de Gemeente en LOS Stad om 
Land om onze standpunten kenbaar te maken.

Met verbazing is echter in het Concept Uitnodigingskader weinig tot niets van onze inbreng van 
bewoners terug te vinden. Het Concept Uitnodigingskader geeft dus een volledig verkeerd beeld 
van wat de bewoners dicht bij de A28 daadwerkelijk vinden.

Als bewoner dicht in de buurt van de A28 ben ik tegen het plaatsen van windmolens 
langs de A28. Dit om verschillende redenen:  o.a. Schade aan de natuur (kappen van bos, verlies 
van natuurgebieden, aanleg van enorme infrastructuur, vogelsterfte), horizonvervuiling maar vooral 
schade aan de gezondheid van bewoners (geluidsbelasting, nachtrustverstoring). 

Overduidelijk aanwezig in het Concept zijn zeer pijnlijke en kwetsende opmerkingen waar wij totaal 
niet achter staan, zoals:

“langs de A28 maar weinig mensen wonen in tegenstelling tot de dorpskernen, dus dat dit 
een beter alternatief is”

“omdat er al verkeerlawaai van de snelweg komt, dus windturbines zullen qua geluid niet 
meer opvallen.”

“Ook langs A28 van Hertekop tot aan Hoevelaken. Daar kun je wel 10 molens kwijt en het 
verkeer maakt al lawaai”

“Hoogte is geen probleem, er staat ook al een hoge 5G mast langs de A28”.

Verder geeft de bewuste onduidelijkheid v.w.b. zoekgebied en aantallen windmolens ook geen 
vertrouwen in het proces. Hierbij verzoek ik het exacte doelgebied en aantallen windmolens. Dit zal 
helderheid bieden in waar we het precies met elkaar over hebben.

Mijn voorstel is om het Uitnodigingskader aan te passen naar enkel ZON, en alles m.b.t. WIND te 
verwijderen. Wind zal separaat moeten worden onderzocht. Onderdelen die dan meegenomen 
moeten worden in dat onderzoek zijn o.a. vernieuwde technieken maar ook de effecten van 
windturbines op de gezondheid van mens en dier, alsmede alle andere milieueffecten.

In het kader van goed bestuur en de sociale/welzijnsagenda is dat gemeentes transparant werken 
samen met burgers in plaats van gevoelens van argwaan en tegenwerking op te roepen onder (een 
deel van) de bevolking. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen lijkt me dat iets waar 
zorgvuldig mee kan worden ‘gewerkt’ i.p.v. tegen over elkaar te staan.  

Graag zien wij spoedig uw reactie tegemoet.

Afzender bij griffie bekend


