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Geachte Burgemeester, Wethouders en raadsleden, 

 

Ik schrijf u om onze belangen en zorgen te delen inzake het verduurzamingsvraagstuk omtrent 

zonneweides en windturbines binnen de gemeente Leusden en onze buurgemeenten in de RES.  

 

Wij vinden het volgende: 

 

1. a. Wij kiezen niet voor opwek van zonne-energie door middel van zonnevelden/-weides in de 

nabijheid van woningen. 

b. Wij kiezen niet voor opwek windenergie door middel van windturbines in de nabijheid van 

woningen. 

Wij hebben gekozen om te wonen in een groene omgeving, waarbij wij de natuur respecteren. 

Er zijn talloze plekken om zonnepanelen en windturbines te plaatsen zonder teniet te doen aan 

de kwaliteit van het mensen- en dierenleven. Wij zijn trots en gelukkig met onze woon- en 

leefomgeving. Deze belangen, met hun bijdragende waarden, dienen niet onderschat te 

worden. Dit wordt weergegeven in het wereldwijde bekende model van John Elkington in 

‘Cannibals with forks’ (zie figuur hieronder, met name het ‘people’ aspect). Het verduurzamen 

van de gemeente Leusden dient rekening te houden met de drie elementen van het model. En 

dient dit ook te toetsen.  

 

 
 

Corona heeft een grote impact gehad op de kwaliteit van ons leven, waar we nog steeds de 

gevolgen van merken. Deze gevolgen hebben niet enkel een impact gehad op onze fysieke 

gezondheid, maar ook op onze mentale gezondheid. De dreiging dat we tussen de zonneweides 

en windturbines kunnen komen te wonen, brengt enorm veel onrust bij ons teweeg.  

 



Wij beamen dat zonnepanelen en windturbines de CO2-uitstoot van Nederland zullen verlagen, 

maar vragen u om locaties zorgvuldig af te wegen, conform bovenstaand model en onze 

uiteenzetting.   

 

2. Wij kiezen wel voor verspreide opwek van zonne-energie op: 

○ bermen langs snelwegen 

○ ruimten tussen klaverbladen 

○ daken 

○ parkeerterreinen/parkeerdekken 

○ gevels 

○ ramen 

○ geluidswallen 

○ fietspaden 

○ zonnepaneel-carports 

 

3. Wij kiezen wel voor opwek van zonne-energie door middel van zonnevelden/zonneweides in 

lege, woningloze gebieden. 

 

4. Wij kiezen wel voor opwek windenergie door middel van windturbines op zee en/of grote 

wateren. 

De gemeente Leusden laat een waardevolle kans liggen als zij zich niet aansluiten op het wind-

netwerk dat wordt opgewekt in de grote windparken op de Noordzee en/of grote wateren. 

België haalt met zijn eigen zee de klimaatdoelstelling niet qua windenergie en is bezig met 

aansluiting op het wind-netwerk dat wordt opgewekt in Denemarken, zie link:  
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/belgie-wil-profiteren-van-goedkope-deense-windenergie/10278442.html 

Misschien kan gemeente Leusden ook een dergelijke constructie aanleggen met een andere 

provincie in Nederland of in het buitenland. 

 

Wij hopen dat bovenstaande goed wordt ontvangen en verwerkt in de toekomstige verduurzamings- 

plannen van gemeente Leusden.  

 

Hoogachtend, 

met vriendelijke groet, 

 

I. Huisman 

Achterveld 


