Leusden 16 juni 2021
Geachte raadsleden, Geachte wethouder,
Op de agenda staat de Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 1.0 met volgende :
1. het college te verzoeken de Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 1.0 als definitief in te dienen
bij het Rijk conform de verplichting van het Nationaal Programma (NP) RES.
2. het college opdracht te geven om in afstemming met de RES-partners: a. Locaties in trede 2 te
concretiseren richting uitvoering b. Locaties in trede 3 nader te onderzoeken en mee te nemen in het nog
op te stellen lokale uitnodigingskader c. Locaties in trede 4 te verkennen en mee te nemen in het nog op
te stellen lokale uitnodigingskader
Een en ander getuigt wederom van een schaamteloze arrogantie van het Gemeentebestuur, resp.
Gemeenteraad en het volkomen negeren van de eigen burgers. Democratie, inspraak, de logica en
dialoog op gelijkwaardig niveau is volkomen uit het zicht. Daarbij moet tevens in acht worden genomen
dat wij nu inmiddels een jaar op een volkomen ongelijk en oneerlijk spelersveld bezig zijn.
Ik richt hierbij een vlammend woord van protest tegen de huidige gang van zaken.
1. Dat de Gemeente reeds vanaf 2014 met het onderwerp “Energietransitie” bezig is, terwijl de
burger pas een jaar geleden enigszins op de hoogte werd gesteld wat er gaande was.
2. Dat de Gemeente beschikt over je juiste capaciteit aan FTE’s , incl. de inhuur van adviesbureaus
en dat wij, de burger, ”het er maar bij moet bij doen”, omdat onze eigen bestuurders en
volksvertegenwoordiging, niet , of onvoldoende in staat zijn om deze, meer dan gemeentegrens
overstijgende uitdaging SMART te maken, ondanks de vele verzoeken die in die richting door de
burger zijn gedaan. Een volkomen ongelijk en oneerlijk spelersveld.
3. Dat ook de Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 1.0 weer een stuk is wat uitblinkt in
wolligheid, onduidelijke tabellen, niet concrete voorstelling van zaken, ingewikkelde planning en
een mistgordijn aan cijfers.
4. Dat wij, inmiddels een jaar verder, met diverse inspraakrondes, enquêtes, online sessies en
inmiddels meerdere petities onze eigen gemeentelijke vraagstukken en vragen vanuit de
bevolking slecht, 0f onbeantwoord blijven, stoïcijns wordt aangestuurd op het besluit om de
Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort als definitief te bestempelen en vast door te gaan
naar de uitvoeringsfase! Hoe geloofwaardig is het bestuur nog? Uitspraken in de media, als zou
alleen gekeken worden naar windturbines langs de A28 stroken niet met plannen die in RES 1.0.
genoteerd staan.
5. Dat er ook steeds “gedreigd” wordt dat, als wij geen windturbines willen er zonnevelden voor in
de plaats komen. De doelstelling om in 2040 energie neutraal te zijn moet , en zal gehaald
worden, linksom of rechtsom. Welke schade dat op gaat leveren lijkt niet naar te worden
geluisterd, of in de wind geslagen.
6. Dat er niet of nauwelijks afdoende antwoord ontvangen is op de vele vragen die richting de
Gemeente uitstaan. Als voorbeeld noem ik de vragen die gesteld zijn tijdens de inspraakavond
van 4 maart j.l. en dat is slechts een greep.
7. Dat de vorig jaar gestarte petitie tijdens het indienen ruim 1100 handtekeningen heeft
opgeleverd, en ik daarna nooit enige reactie heb mogen ontvangen wat men nu van plan is
geweest om met die reacties te doen, anders dan dat er een denktank is opgericht waar ik zitting
in heb mogen nemen. Mij is het antwoord inmiddels duidelijk: Het gemeentebestuur heeft
kennelijk de stelling “ Negeren” gehanteerd. Inmiddels is het aantal handtekeningen voor
diezelfde petitie gestegen naar meer dan 1500.
8. Dat de denktank, die vorig jaar was opgericht, met handen en voeten gebonden is aan de
spelregels van de gemeente met een uiterst beperkte invloed. Zo ook m.b.t. het meedenken over
de vragen van de 2e enquête.

9. Dat Vraagstukken en vragen die niet in het kader van de opdracht van de denktank pasten zijn
doorgegeven aan het projectmanagement , maar dat nooit enige reactie is ontvangen.
10. Dat , tot op heden er geen enkel idee is wat de denktank nu heeft opgeleverd. Is dat dan allemaal
geweest om ons in slaap te sussen?
11. Dat de resultaten van de 2e enquête worden pas vrijdag 17 juni in de denktank besproken. Het is
m.i. uiterst twijfelachtig of uit die enquête de juiste en objectieve conclusies getrokken kunnen
worden gezien de opzet van de enquête .
12. Dat mij is gebleken, na o.a. bijwoning van vergaderingen van - en info uit andere gemeenten, (ook
buiten de regio Amersfoort) er bij de burger vrijwel geen idee is wat de buurgemeenten doen. De
bestuurders onderling lijken het zelf niet eens te weten. Ondanks de vele vragen die gesteld zijn
of er samenwerking is en hoe dat uitpakt. Dit uitvloeisel is het toppunt van de ingezette “Verdeel
en heers politiek”. De burger systematisch gemangeld door hun lokale overheden en hun
achterlaten met een spoor van, als hagelslag uitgestrooide windmolens en zonnevelden.
13. Dat de communicatie , ondanks de vele opmerkingen, nog geen spat verbeterd. Haastige
uitspraken in de media al zou Achterveld niet tot een “zoekgebied” zou behoren, terwijl er ter
zelfde ure gewerkt werd met kaartjes waar alle buitengebieden van Leusden als zoekgebied staan
ingetekend, uitgezonderd enkele kleine gebieden. Artikelen in de media over plannen van o.a.
Soest en Amersfoort die ook Leusden aangaan, maar waar de burger hier geen weet van heeft,
ook niet in de denktank, zijn “killing” voor het vertrouwen en het draagvlak. Het wemelt
inmiddels van artikelen, kaartjes, etc. en als een konijn uit de hoge hoed zijn er plotseling hoogtes
bekend van de te plannen windturbines.
14. Dat er geen transparante antwoorden zijn gekomen op zorgen van burgers over de risico’s m.b.t.
gezondheidsschade , etc.
15. Dat er tenslotte ook nog geluiden binnendringen ( let op “geluiden”, maar waar rook is is vuur,
tenzij) die zouden kunnen wijzen op belangenverstrengeling, perverse prikkels en onder druk
zetten van boeren.
De maat is vol.
Mede vanwege bovenstaand en wegens nieuwe informatie en voortschrijdend inzicht is een volgende
petitie gestart. Binnen 2weken 1500 handtekeningen!
Met klem wijs ik er op NIET in te stemmen met de Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 1.0 en
NIET het college opdracht te geven om in afstemming met de RES-partners: a. Locaties in trede 2 te
concretiseren richting uitvoering b. Locaties in trede 3 nader te onderzoeken en mee te nemen in het nog
op te stellen lokale uitnodigingskader c. Locaties in trede 4 te verkennen en mee te nemen in het nog op
te stellen lokale uitnodigingskader
Eerst intern orde op zaken, dus uitstellen na de Gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
De RES ambitie van Leusden en de regio was NIET een opdracht van den Haag, zoals u ons wil doen
geloven, maar door u zelf bedacht en aan u zelf opgedragen, resp. afgesproken in het coalitie akkoord.
Voortschrijdend inzicht toont aan dat die ambitie niet acceptabel, niet realistisch en niet betaalbaar is.
Nog erger: het gaat het klimaat niet redden, hoe graag , ook wij dat zouden willen.
"Overigens ben ik, mede namens meer dan 1500 ondertekenaars, van mening dat er geen windmolens
meer op land nodig zijn voor de energie transitie in Nederland."

Met vriendelijke groet,

Ko Nieuwenhuijse
Betrokken inwoner, woordvoerder en petitionaris belangengroep “Geen windmolens in Leusden en
Omgeving”.

