
Aan de Griffie van de gemeente Leusden

Leusden, 02 maart 2021

Onderwerp: Windmolens in Leusden.

Geachte leden van de raad,

Wij wonen in het buitengebied van Leusden aan de Postweg 13 en verzetten ons tegen de mogelijke 
plaatsing van windmolens in de buitengebieden van Leusden. Wij willen graag dat onze zienswijze 
wordt toegevoegd aan de raadsvergadering van 18 maart 2021.

Een vluchtje op lage hoogte in een sportvliegtuig over de windmolenrijke Flevopolder zou iedereen 
een keer moeten maken. Je schrikt je kapot, een afschuwelijke vernietiging van het landschap. Onze 
vermeende schuld aan de klimaatverandering ligt ten grondslag aan de huidige energietransitie en is 
moeilijk te stoppen of van richting te veranderen. De trein dendert door maar hier en daar zijn er 
toch barstjes zichtbaar; kijk naar de groeiende weerstand tegen met name biomassa en windmolens. 

De grieven zijn bekend, verrommeling van het landschap, horizonvervuiling, geluidsoverlast, gek 
makende slagschaduw, vogelaanvaringen en niet stabiele stroomlevering. De voordelen moeten 
afgewogen worden tegen deze nadelen. Schone elektriciteit willen we allemaal maar hoeveel stroom 
leveren de molens?

In 2018 verbruikte Nederland 3100 Peta joule aan energie. Eind 2018 staan er ruim 2000 windmolens 
die ongeveer 0.027 Peta Joule aan schone stroom leveren (bron CBS). De gemiddelde windmolen 
levert ongeveer 0,0000135 Peta Joule aan stroom. Dat zijn onwerkelijke getallen die mijn 
voorstellingsvermogen te boven gaan. De verhouding is als 10 cm op de 2450 km afstand tussen 
Leusden en Gibraltar. Alsof een verdord weiland met een pipet wordt besproeid!

Windmolens voegen nauwelijks iets toe aan onze totale energiebehoefte. Via het RES worden de 
gemeenten echter gedwongen mee te denken over het energievraagstuk en is er een vliegwiel tot 
stand gekomen. Uw routekaart naar energieneutraal Leusden 2040 is daar een product van en heeft 
weinig oog voor de verwoestende effecten van de gigantische windmolens. Wij verzoeken u de 
windmolens te schrappen en minder milieubelastende alternatieven te inventariseren en te 
benutten. Zonnepanelen leveren ook geen grote hoeveelheden stabiele energie maar zijn veel 
minder belastend dan windmolens. Zelf hebben wij 63 panelen op ons huis die geheel in onze 
stroombehoefte voorziet. Graag zien wij de gemeente een inventarisatie van mogelijke locaties voor 
zonnepanelen maken en de afschuwelijke windmolens afwijzen, zeker voor wat betreft locaties in 
een buitengebied.

Langzaam groeit het besef in Nederland dat voorlopig alleen kernstroom de oplossing is voor ons 
energievraagstuk. In dat licht bezien is het plaatsten van windmolens die minimaal 20 jaar meegaan 
ook niet verstandig.
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