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Beste inwoner van Stoutenburg, 
 
In december informeerde ik u over de mogelijkheid voor een zonneveld van 3 hectare bij de Horsterweg 
in Stoutenburg. Via een digitale vragenlijst kon u aangeven wat u van dit idee vindt. 
 
Geen principeverzoek 
Vorige week heeft investeerder Profin Green laten weten dat ze geen principeverzoek meer willen 
indienen bij de gemeente. De kosten voor aansluiting van een klein zonneveld op het energienet blijken 
te hoog te zijn. De gemeente vindt het erg ongelukkig dat Profin Green nu pas tot deze conclusie komt. 
Wij hadden liever gezien dat het initiatief zorgvuldig was onderzocht, voordat zij u als omwonende erbij 
hadden betrokken. 
 
Reacties op de vragenlijst 
In totaal hebben 33 Stoutenburgers de vragenlijst ingevuld. Deze reacties nemen we graag mee in onze 
zoektocht naar ruimte voor zonnevelden en windmolens om schone energie op te wekken in onze 
gemeente. Er komt uit naar voren dat de meesten positief zijn over duurzame energie, maar de locatie 
aan de Horsterweg niet geschikt vinden voor een zonneveld. Er is een voorkeur voor zonnepanelen op 
daken. Verder vindt iedereen een goede landschappelijke inpassing van zonnevelden essentieel. Een 
zonneveld moet op een natuurlijke manier ingepast worden met oog voor de biodiversiteit.  
  
We zoeken naar ruimte voor opwekken van schone energie  
Zonnepanelen op daken alleen is niet voldoende om energieneutraal te zijn. We moeten dus zoeken naar 
ruimte voor zonnevelden en windmolens. Ook in de buurt van Stoutenburg. Waar gaan we die ruimte 
geven? We nodigen u graag uit om mee te helpen zoeken. Hiervoor start de gemeente uiterlijk in maart 
de website www.zonenwindleusden.nl. De ideeën en meningen van onze inwoners verwerken we in het 
Uitnodigingskader Zon & Wind. Het uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er zonne- 
en windenergie kan worden opgewekt in onze gemeente. Dit zorgt voor helderheid bij initiatiefnemers, 
bewoners en de gemeente.  
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan gerust contact op via zonnevelden@leusden.nl. Wilt u mij persoonlijk spreken? Maak dan een 
afspraak via bestuurssecretariaat@leusden.nl of bel met 14 033 en vraag naar het bestuurssecretariaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
H.A.W. van Beurden 
Wethouder 
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