
Onderwerp: Soesterberg keert zich tegen cluster windmolens aan de rand van het dorp

Geachte collega-raadsleden,

Net als de gemeente Soest moet ook u in uw gemeenteraad op zeer korte termijn een besluit nemen over het  

bod voor de Regionale Energie Strategie. Onderdeel van dat besluit is het aanwijzen van zoeklocaties voor  

windmolens.

Zeer recent is duidelijk geworden dat er onderzocht gaat worden of een cluster van windmolens aan de rand 

van Soesterberg geplaatst kan gaan worden. Hierover is in Soesterberg veel protest en onrust ontstaan. Men  

maakt zich grote zorgen over de consequenties voor de gezondheid van de bewoners en voor de leefbaarheid 

van het dorp. Partij Ons SOESTerberg (POS) deelt deze zorgen en keert zich tegen de aanwijzing van deze 

zoeklocatie.

Soesterberg  dreigt  namelijk  het  slachtoffer  te  worden  van  de  keuzes  die  u  gezamenlijk  maakt,  als  

buurgemeenten Zeist, Leusden en Amersfoort. Windmolens zijn niet populair en natuurlijk wil niemand ze in de 

buurt van de bebouwde omgeving, dus zoekt u de randen van uw gemeente op. Daardoor dreigt nu een cluster  

van 4 grote windmolens (5.6 MW en 240 meter hoog) te ontstaan op zeer korte afstand (300 tot 500 m) van de  

bebouwing van Soesterberg. Dat is voor ons volstrekt onacceptabel.

Wij vinden de keuze voor deze zoeklocatie niet solidair en eerlijk. Ook als gemeente kun je niet alles wat je niet 

in je eigen ‘achtertuin’ wilt hebben, maar in de achtertuin van de buren neerzetten. Of met andere woorden:  

zelf de lusten genieten en de lasten door een ander laten dragen. Want die lasten zijn er zeker. Er bestaan  

genoeg aanwijzingen dat zulke grote windmolens grote overlast en risico’s voor de gezondheid en leefbaarheid  

opleveren. De Tweede Kamer heeft niet voor niets onlangs een motie aangenomen om hier onderzoek naar te  

doen. Ook het RIVM doet momenteel onderzoek naar de overlast van de windmolens en klimaatorganisatie  

Urgenda  heeft inmiddels  aangegeven  dat  het  pleit  voor  minder  zonne-  en  windenergie  in  weilanden  en  

natuurgebieden omdat op het land al voldoende windmolens zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. 

Vrijwel zeker is dat het cluster van windmolens niet op de, in andere landen gehanteerde, norm van 10x de 

tiphoogte zullen worden geplaatst. Voor de geplande molens van 240 m zou dat neerkomen op 2,4 km. Voor 

referentie, Soesterberg is ca. 1 km groot. Dat betekent dat het hele dorp in de overlastzone zou komen te  

liggen. Nog afgezien van de dichtsbij gelegen woningen, die slechts op een paar honderd meter van de molens 

zullen komen te liggen, net als het detentiecentrum.

Wij van POS roepen u allen, met klem, op af te zien van de onderzoekslocatie aan de rand van Soesterberg en  

alternatieven te zoeken die ook op voldoende afstand van de bebouwing in uw buurgemeenten liggen. POS zal  

zich  blijven  verzetten  tegen  de  plaatsing  van  een  cluster  van  windmolens  aan  de  rand  van  het  dorp 

Soesterberg.

Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!
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