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Geachte raadsleden.


Met veel interesse heb ik het raadsvoorstel  en concept uitnodigingskader zonne-en windenergie 
gelezen. 


Ik heb ook meegedaan aan de inwonersbijeenkomsten (digitaal ivm Corona), de 
internetconsultatie ,het stakeholdergesprek en de inloop bijeenkomst op 7 oktober.


Wat mij opvalt is dat er heel veel geschreven wordt over de zonnevelden, locaties en 
voorwaarden, maar erg weinig over windenergie. Wat er geschreven wordt over windenergie is 
heel globaal en weinig over de gezondheidsricio’s, lawaaioverlast, slagschaduw ,schade aan 
milieu, recyclebaarheid, vogelsterfte.


Met verbazing heb ik gelezen (op pagina 9 )over het eventueel plaatsen van windturbines langs de 
A 28. 

Ik citeer. “ Een andere beweegreden om hier voor te kiezen is , omdat er al veel lawaai van de 
snelweg komt, dus windturbines zullen qua geluid niet opvallen. “ 

Het geluid van een windmolen is totaal anders dan verkeerd lawaai  en veel schadelijker, het is 
dus meer lawaai, meer gezondheidsschade!

Nu weet ik dat Leusden geen extra investeringen doet tegen verkeerslawaai langs de A28, 
Amersfoort heeft hogere geluidschermen geplaatst, Leusden het wettelijk  minimum .

Gezonde mensen langs de A 28 zijn dus geen issue voor de gemeente.


Stakeholdersgesprekken

Ik heb ruim anderhalf uur een stakeholdergesprek gehad op 7 september. Wij hebben alleen 
gepraat over onze zorgen over de eventuele plaatsing van windturbines bij de  A 28 . Het enige 
wat wordt vermeld is: pagina 34) Over windmolens bestaan zorgen, lokatie langs de A28 , maar 
een deel van de stakeholders maakt zich zorgen en vraagt zich af of dat op die plek wel past en 
wat dat zou betekenen voor de omwonenden en de natuur. Alle stakeholders op die avond waren 
faliekant tegen deze locatie en tegen grote windturbines in bewoond gebied. 

Wij hebben verschillende alternatieven en nieuwe innovaties aangedragen, daar zie ik niets van 
terug in het verslag.


Er wordt nu een onderzoek gedaan over eventuele plaatsing, wie doet dat onderzoek, wat wordt 
er onderzocht, hoe onafhankelijk is het onderzoeksbureau en wanneer wordt dat gepubliceerd. 
Daar wordt niets over vermeld. 


Ik ben bang dat door dit uitnodigingskader met veel nadruk op zonnevelden en bijna geen 
aandacht voor windenergie , de windturbines op slinkse wijze worden geplaatst in de toekomst. 

Het zelfde is gebeurd met de plaatsing van de enorme zendmast bij de Hertenkop.


Ik maak mij zeer grote zorgen over de  ambitie van de raad t.a.v. de energietransitie. Ik ben bang 
dat zij alleen voor het gestelde doel gaan, maar niet denken aan de gezondheid en leefbaarheid 
van haar inwoners.

Verder vind ik dat het verslag wel heel makkelijken de wensen van de raad wil voldoen en zie te 
weinig van de input van de bewoners. 


Vriendelijke groet

Ellen van Scheepen

e.vanscheepen@gmail.com



