
Geachte raadsleden, burgemeester en wethouders, 
 
Op 12 november heb ik het concept Uitnodigingskader zon en wind | Leusden mogen ontvangen. 
Met veel enthousiasme ben ik begonnen met lezen. Zelf heb ik actief deelgenomen aan de Internet 
consultatie, de digitale inspraaksessies en beide inloopbijeenkomsten. Daarnaast heb ik 
deelgenomen aan een Stakeholder gesprek. Daarbij vertegenwoordigde ik de Werkgroep Beekdal 
Leusden (WBL) van meer dan 50 huishoudens.  Als dit concept enkel een Uitnodigingskader ZON | 
Leusden was geweest zou ik zeer positief zijn geweest over dit product. 
 
Echter…. 
 
v.w.b. WIND geeft dit concept Uitnodigingskader totaal niet de werkelijkheid weer van wat er 
daadwerkelijk is besproken.  
 
Wij hebben overduidelijk uitgesproken dat de bewoners in de buurt van de A28 niet zullen 
accepteren dat er grote windmolens worden geplaatst. En dat we er alles aan zullen doen 
om plaatsen van de windmolens te voorkomen. Zelfs één is niet acceptabel. De hoofdreden is de 
aanslag op de gezondheid van de omwonenden. Er zijn inmiddels voldoende studies over de 
nadelige invloeden van windmolens (infra geluid) op de gezondheid van omwonenden. 
 
Helaas heeft LOS Stad om Land en de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Leusden 
bovenstaande uitspraken anders gekleurd en omgebogen naar:   
 
“een deel van de stakeholders vraagt zich af of dat op die plek wel past en wat het zou betekenen 
voor omwonenden en de natuur.” (para 4.2) 
 
Negatief! Wij vragen ons niks af. Wij accepteren absoluut geen windmolens langs de A28 
omdat wij ervan zijn overtuigd dat dit een ernstige bedreiging is van onze gezondheid. 
 
Het Uitnodigingskader wordt u aangeboden om beslissingen te nemen over de invulling van de 
RES. Dit zijn cruciale beslissingen over de toekomst en leefbaarheid in Leusden en het 
buitengebied. De beslissingen gaat over de levens en gezondheid van bewoners. Met dit 
voorliggende Uitnodigingskader wordt u bewust verkeerd geïnformeerd. 
 
Het versterkt ons wantrouwen in het bestuur van de gemeente Leusden. Wij als bewoners langs de 
A28 zien ons als in het afvalputje van Leusden. Meerdere bedenkelijke beslissingen zijn een 
aanslag op onze gezondheid. Voorbeelden van bedenkelijke resultaten uit het verleden: 138 meter 
hoge GSM mast, P&R met 250+ opstelplaatsen bij Lockhorsterweg, niet aanpakken van de 
geluidsoverlast van de A28. Op dat laatste punt heeft Amersfoort wel zijn verantwoordelijkheid 
genomen, geluidschermen van 6 tot 7 meter hoog langs het gehele grensvlak van de A28. Terwijl 
Leusden voor slechts een klein stukje een scherm van 2 meter heeft geplaatst. 
 
Werkelijk furieus kunnen wij als bewoners dus worden als wij in het Uitnodigingskader stellingen 
en opmerkingen lezen als: 

“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”. 

 
Wat ook niet door ons kan worden gewaardeerd is het met opzet onduidelijk houden van 
doelzoekgebied (locatie) en aantallen windmolens. 
 
Ons voorstel is om het Uitnodigingskader aan te passen naar enkel ZON, en alles m.b.t. WIND te 
verwijderen. Wind zou dan separaat in een later bekeken kunnen worden, waarbij de mening van 
bewoners wel wordt meegenomen. 
 
Met de vriendelijke groeten, 
 
Peter Groenendaal  
Peter.groenendaal@casema.nl 


