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Betreft:	raadsvergadering 4 maart 19.30uur, BEZWAAR m.b.t. agendapunt 3A ‘RV-Programmaplan 

	 routekaart en uitnodigingskader energietransitie’


Geachte leden van de gemeenteraad,


U heeft plannen uitgewerkt voor een energieneutraal Leusden. Vooropgesteld: wij zien net als u de nood-
zaak van energietransitie van fossiel naar groene energie. Echter, groene energie is alleen groen, als het 
geen schade toebrengt aan natuur en landschap en aan gezondheid en kwaliteit van leven van uw inwo-
ners. Anders bent u simpelweg bezig met het vervangen van het ene probleem door het andere.


Uw inspanningen om de best mogelijke oplossingen voor de gemeente Leusden te bedenken en dit zo veel 
mogelijk in samenspraak te doen met de inwoners zien wij en waarderen wij. Uw stukken lezend, kunnen 
wij echter niet anders dan constateren dat u de baten en de lasten van de energietransitie oneerlijk 
verdeelt tussen bebouwde kom en buitengebied. Wie zijn ‘wij’? Wij zijn de bewoners van de (omgeving 
van) Emelaarseweg, Hessenweg, Jannendorp en Klein Hofweg.


Wij maken u kenbaar dat er in het gebied (omgeving van) Emelaarseweg, Hessenweg, Jannendorp 
en Klein Hofweg geen enkel draagvlak is voor windturbines en ook niet voor zonnevelden! 

U plant zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van woningen en gebouwen en op overkappingen boven 
parkeerterreinen. Hier zijn wij het roerend mee eens. De impact hiervan op natuur, landschap, uitzicht, 
woonklimaat en menselijke gezondheid is zeer klein.

In het buitengebied echter, ziet de impact van de energietransitie er totaal anders uit: 8 grote windtur-
bines en 400ha zonnevelden. Dit bovenop het feit dat veel bewoners van het buitengebied ook al hebben 
geïnvesteerd in zonnepanelen en klimaatneutraal maken van woningen/bedrijven, en deze investering de 
komende jaren steeds verder zullen uitbreiden. 


Uw plan voor 8 windturbines en 400ha zonnevelden in het buitengebied betekent: 
a-een grote impact op flora en fauna en bederving van de cultuurhistorische waarde van ons buitengebied

b-hinder en gezondheidsproblemen bij de inwoners door slagschaduw, geluidsoverlast en trillingen door 
laagfrequent geluid

c-significante (bewezen!) waardedaling van woningen in de omgeving van zonnevelden en windturbines


Ad A: grote impact op flora en fauna en bederving cultuurhistorische waarde buitengebied 
Leusden en haar inwoners hechten, terecht, waarde aan de cultuurhistorische waarde van ons prachtige 
buitengebied en zet nadrukkelijk in op behoud en ontwikkeling van de natuur in het buitengebied. O.a. her-
stel Modderbeek, vistrappen in de Barneveldse beek, natuurontwikkeling in De Schammer, behoud van 
houtwallen en struwelen, bloeiende akkerranden. Evenals paddenpoelen, tevens drinkpoelen voor ree en 
ander wild. En we hebben het Stoutenburgerbos en Den Treek. Alle van grote cultuurhistorische waarde.

We hebben de ooievaar, grote zilverreiger en wespendief zien terugkeuren in ons landschap en we mogen 
ons verheugen in een vrij goede wildstand in ons mooie buitengebied. Mens en dier vinden er hun plek en 
genieten van natuur en landschap en een prachtig uitzicht zonder hoge torens, hoogspanningsmasten e.d.. 


De genoemde, hoger vliegende, vogels (ook buizerds bij warm weer) zullen ten prooi vallen aan de wieken 
van windturbines. En heeft u al onderzocht welk effect de trillingen van laagfrequent geluid zullen hebben 
op de aanwezigheid van reeën, hazen en ander op de grond levend wild? 




En dan daarnaast zal er de schade zijn aan flora, fauna en landschapsbeleving door het astronomisch hoge 
aantal van 400 ha aan geplande zonnevelden.


Ad B: hinder en gezondheidsproblemen bij inwoners 
U zegt in uw stukken rekening te houden met de belangen in en van het buitengebied. Maar waar merken 
de natuur en uw inwoners van dit buitengebied dat dan aan? Hieronder onze argumentatie:


- Inwoners van de bebouwde kom willen geen van allen hinder van slagschaduw, verstoring van het uitzicht, 
geluidsoverlast en laagfrequent geluid door windturbines. Ook willen geen van allen aankijken tegen parken 
en grasvelden die geen park of grasveld meer zijn omdat deze vol liggen met zonnepanelen. En zij zijn met 
veel meer dan het aantal inwoners in het buitengebied, dus ja, uit de gehouden enquête vorig jaar klinkt 
procentueel een grote oproep tot plaatsing van zonnepanelen en windturbines in het buitengebied. Want 
dan zijn ze in elk geval ver bij de bebouwde kom vandaan.


U hebt blijkbaar goed naar de wensen en argumenten van uw inwoners uit de bebouwde kom geluisterd en 
neemt deze blijkbaar zeer serieus: u zoekt locaties voor windturbines ver in het buitengebied. En daar ook 
nog voor maar liefst 400ha aan zonnevelden.


- Maar uw inwoners van het buitengebied hebben op dit gebied natuurlijk dezelfde belangen en ar-
gumenten als uw inwoners van de bebouwde kom. Ook de inwoners van het buitengebied willen geen 
hinder van en gezondheidsproblemen door slagschaduw, geluidsoverlast en laagfrequent geluid. En ook zij 
willen geen ernstige bederving van hun uitzicht door windturbines en zonnevelden. Desalniettemin markeert 
u in het buitengebied vele locaties als mogelijke locatie voor windturbines en ook nog 400ha zonnepanelen. 

- Blijkbaar wegen deze argumenten ineens voor u niet meer zwaar wanneer het aan de orde is voor 
uw inwoners in het buitengebied. Blijkbaar acht u de belangen van uw inwoners in het buitengebied een 
stuk minder waard dan die van uw inwoners in de bebouwde kom.


Ad C:  waardedaling woningen 
Als klap op de vuurpijl is inmiddels bewezen bekend, dat er sprake is van een significante daling van de 
waarde van woningen, wanneer windturbines en zonnevelden in de omgeving van deze woningen zijn ge-
plaatst. Met daarbij het risico dat huizen zelfs onverkoopbaar worden.


Nogmaals: er is in genoemd gebied geen enkel draagvlak voor windturbines en ook niet voor zonne-
velden! Wij hebben navraag gedaan bij nagenoeg alle bewoners in het bovengenoemde gebied en dit 
standpunt blijkt unaniem. 

In dit stadium beperken wij ons vooralsnog tot bovenstaande standpunt en argumentatie. Wij houden de 
mogelijkheid open om ons standpunt op een later moment nader en uitgebreider te beargumenteren.


Hoogachtend,


uit naam van de inwoners van (omgeving van) de Emelaarseweg, Hessenweg, Jannendorp en Klein Hofweg 
te Achterveld.


Miranda van Bergenhenegouwen

Irene Staat



