
Inspraak Raadsvergadering 17 juni 2021 Behoud Natuur Achterveld Noord West 
 
Namens Behoud Natuur Achterveld NW dank voor deze inspreektijd. 
 
Per brief hebben wij met u reacties van inwoners uit onze achterban op de Praat Mee 
vragenlijst en de online sessie gedeeld en tevens een oproep aan de gemeenteraad gedaan. 
Hierbij korte samenvatting. 
 
Ontvangen reacties over de inhoud en gebruik van de PRAAT MEE enquête:  
 

• Er ontbrak een duidelijke uitleg over de werking van de vragenlijst,  Meerder 
inwoners zijn afgehaakt.  

• Men miste de mogelijkheid om nee in te vullen. 

• De vragen zijn alleen op zonnevelden en windmolens gericht.  

• Nergens is de vraag gesteld. Hoe denkt u over zonnevelden en windmolens binnen de 
gemeente Leusden?. Welke alternatieven stelt u voor? 

• Vragen over andere energie alternatieven en de vraag waar de voorkeur naar uitgaat 
zijn niet gesteld. 

• De vragen werden als suggestief ervaren en erop gericht een antwoord te geven 
waarmee de deelnemer indirect suggereert voorstander van zonnevelden of 
windmolens te zijn.  

 
Ontvangen reacties en ervaringen Online sessie 20 en 26 mei: in brief toegelicht 
 

• Lange toelichting,  totale duur 1,5 uur  met als laatste mogelijkheid mening op gebied 
4 en 5 hierdoor slechts weinig tijd voor reactie  

• Programma werd als ingewikkeld ervaren, 

• Geen deelname mogelijk aan Mural voor enkele deelnemers ( in bijlage toegelicht) 
Meningen van deelnemers in de 20 en 26 mei sessie zijn hierdoor niet geplaatst of 
verloren gegaan. 
 

 
Uitkomst 

De reacties van de inwoners maken duidelijk dat inwoners ervoor kiezen om zonne-
energie op te wekken. Echter zonne-energie op een andere wijze dan zonnevelden. 
Genoemd zijn o.a. zonnepanelen  op daken van woningen, daken, wanden ramen van; 
bedrijven, schuren, parkeerdekken, geluidschermen, fietspaden. Zonnepanelen 
toepassen tussen de klaverbladen van snelwegen en langs snelwegen (zoals zeer onlangs 
gepresenteerd door Rijkswaterstaat.)   
 
Onderzoek onder 10.000 Nederlanders door TU delft, dat afgelopen donderdag is uitgekomen wijst uit 
zonne- energie op daken en wind op zee. 

 
De inwoners reacties geven aan dat er geen draagvlak is voor Windmolens. En overigens 
zijn wij van mening dat er geen windmolens meer op land nodig zijn voor de energie 
transitie in Nederland. 
 

 



• Wij juichen het initiatief toe van CDA fracties in Veenendaal, Renswoude, Woudenberg, 
Utrechtse heuvelrug en Bunnik voor een lint van zonnepanelen langs 12 . Er is 
geluisterd naar de inwoners. Oproep aan CDA Leusden 

 

• Oproep dit RES Amersfoort  breed aan te pakken met de gemeenten rond de 

snelwegen. 
 

•  Vraag ? U spreekt over alleen wind langs A28 als zoeklocatie. Wat als dit niet doorgaat? 

Wind op Zee zoals door inwoners wordt gevraagd? Windmolens elders in gemeente 

Leusden?  
 

 

• Oproep aan Raadsleden 

Raadsleden zet alles op alles om door de inwoners aangegeven vorm van zonne-energie 
opwekking te realiseren.   
Laat de energie reuzen niet toe in uw en onze gemeente en de gemeenten binnen de RES 
1.0  Amersfoort en overige buurtgemeenten.  
Bescherm uw en onze flora en fauna, bescherm uw inwoners, bescherm uw boeren, 
bescherm de inwoners van die landen/werelddelen die worden uitgeput van 
grondstoffen en dumping van afval.  
Uw inwoners hebben gesproken:   
- Maak uw doelstelling voor 2030 en 2040 voor Leusden realistisch, stel uw coalitie 

akkoord bij  
- Wees met deze uitkomst van uw inwoners kritisch m.b.t. uw instemming van de RES 

1.0. Stel uw akkoord voor RES 1.0 trede 2,3,4 uit tot na de Gemeenteraad verkiezing. 
Neem nu de stappen die nodig zijn om de eerder genoemde vormen van zonne-
energie invulling te kunnen geven. 

- De technologie is er. Nu de mogelijkheid om deze vormen van opwek van zonne-
energie te realiseren met ELKAAR. Betrek ons burgers, wij zijn voor een duurzame 
samenleving maar dan wel op een verantwoorde manier.   

- En het kan!  Zet hier alles op in!  Houd onze leefomgeving nu en in de toekomst 
gezond voor mens en dier. 

 
 


