
Geachte raadsleden, Geachte wethouder, 

Wethouder van Beurden doet u een raadsvoorstel (L263786) waarover u, de gemeenteraad, op  

18 maart a.s. gaat stemmen. Het raadsvoorstel betreft de RES+ ambitie van Leusden om in 2040 voor 

100 % energie neutraal te zijn. Dit zou betekenen een ambitie om 0,35 TWH op te wekken op het 

grondgebied van Leusden. Vooralsnog met de inzet van 8 windmolens van 200 meter hoog en 200 

voetbalvelden aan zonnepanelen.  

Gemeenteraad: Wat is de noodzaak dat Leusden landelijk voorop gaat lopen? U springt verder dan 

uw polsstok lang is. Wij, als betrokken en meedenkende burgers, willen u behoeden dat u in deze 

een nat pak haalt. Hierbij voor nu de focus op de volgende onderwerpen: 

• RES+ ambitie Leusden: Is deze getoetst bij de burger? 

• Routekaart: Is de routekaart getoetst bij de burger? 

• Heeft u  aan de burgers visueel duidelijk gemaakt met artist impressions dan wel maquettes 

hoe 200 meter hoge windmolens eruit zien als ze daadwerkelijk in het Leusdense landschap 

staan?  

• Is er een MER rapportage voor de RES regio Amersfoort respectievelijk Leusden? 

• Is er onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van windmolens? 

• Is er onderzoek gedaan naar ambities en bouwplannen voor windmolens in buurgemeenten/ 

regio’s aangrenzend aan het grondgebied van de gemeente Leusden? 

• Is er onderzoek gedaan naar ervaringen met windmolens en zonneweides in andere regio’s? 

• Is er onderzoek gedaan naar de kosten en de impact op het landschap voor de benodigde 

infrastructuur (kabels/buizen/ onderstations etc. ) ? 

• Is er een kosten en baten analyse opgesteld? 

• Is er met betrekking tot de RES (+) ambitie in het financiële beleid van Leusden rekening 

gehouden met tekorten in overige deelgebieden zoals het sociaal domein? 

• Kunt u uitsluiten dat subsidiestromen en de baten niet naar de grote windmolenbouwers en 

energie coöperaties gaan? 

• Kunt u garanderen dat Leusden gevrijwaard blijft van grondspeculaties in het buitengebied 

met betrekking tot dit dossier? 

• Kunt u garanderen dat er geen bomen worden gekapt? 

Gemeenteraadsleden, u kunt bovengestelde vragen niet met JA beantwoorden.  

Beste gemeenteraadsleden, bent u op de hoogte van het volgende? 

• De “Beleidsadviseur energietransitie en thematrekker” van de gemeente Leusden is tevens 

woordvoerder van de links activistische groepering Extinction Rebellion  

(Leusderkrant 29-9-2020). Citaat ”We zullen echt alles op alles moeten zetten om de 

klimaatcrisis aan te pakken” Gemeenteraadsleden stelt u zich voor: Deze meneer heeft 

onderzoeksbureau Moventem namens de gemeente de opdracht gegeven voor de vorig jaar 

gehouden enquête. Gemeenteraad: Was de input hiervoor gekleurd of objectief?  

Gemeenteraad: Bent u en wordt u objectief geïnformeerd in het energie transitie dossier? 

(zie het citaat). Gemeenteraad: Bent u objectief geïnformeerd inzake de uitkomsten van de 

enquête? Hoe betrouwbaar is deze enquête?  

• Leusden ligt in het radarverstoringsgebied van de militaire radar Soesterberg. 

• Wetenschappelijk bewezen is dat infrasoon geluid, geproduceerd door windmolens 

substantiële gezondheidsklachten veroorzaakt waaronder slaapverstoring, hoofdpijn, en 

problemen met het evenwichtsorgaan. 



• De 10 H regel voor de masthoogte geldt. Concreet als een windmolen een masthoogte heeft 

van 100 meter dan moet deze op een afstand staan van minimaal 1000 meter vanaf de 

bebouwde omgeving. 

• Als zonnepanelen sneuvelen als gevolg van hevige hagelbuien wordt de grond blijvend 

onbruikbaar. 

Gemeenteraadsleden: In het coalitieakkoord 2018 is te lezen dat Leusden een mooie groene 

zelfstandige gemeente is met een solide financieel beleid.  

Gemeenteraadsleden: Hoe kunt u verklaren dat u in het Coalitie Uitvoeringsplan 2018  spreekt over 

samenlevingsakkoorden met de samenleving terwijl de burger niet van de inhoud en consequenties 

van de RES (+) ambitie op de hoogte is?  

 

Gemeenteraadsleden: Er is geen draagvlak voor uw plannen bij de burgers. Dit tonen wij aan met de  

petitie “Geen windmolens in Leusden en omgeving”.  In het najaar van 2020 hebben wij de petitie  

overhandigd aan de burgermeester. De petitie is nog steeds gaande en het aantal ondertekenaars 

groeit gestaag. Wethouder van Beurden toont daarentegen gedragenheid bij de bevolking voor zijn 

plannen aan middels een uiterst discutabele enquête.   

Gemeenteraadsleden, de burger is ongerust, boos, bezorgd, bang en krijgt niet de juiste aandacht. 

Gevoelsmatig wordt er met de RES (+) een konijn uit de hoge hoed getoverd. Windmolens en 

zonneweides worden “door de strot” van de Leusdenaar geduwd. Let wel: in meer dan 60 

gemeenten (bron AD) zijn gemeenteraden teruggefloten zodra de impact van een windmolen op land 

visueel gemaakt wordt.   

Wij zijn zeker niet tegen verduurzaming van onze samenleving, integendeel. Wij kijken liever naar 

realistisch en haalbare verduurzamingsconcepten. Wij Leusdenaren willen niet op Mars wonen maar 

in ons mooie, groene Leusden. 

Gemeenteraadsleden, het hebben van ambities is prijzenswaardig echter de RES (+) ambities  zijn 

onhaalbaar, onbetaalbaar, onwenselijk en niet realistisch.  

Gemeenteraad, wij hopen dat u als door ons gekozen volksvertegenwoordiging op grond van dit 

betoog inziet dat het onmogelijk is om een droog pak te houden indien u instemt met de het 

raadsvoorstel (L263786) van wethouder Van Beurden.  

Met vriendelijke groet, 

 

Ko Nieuwenhuijse 

Betrokken inwoner, woordvoerder en petitionaris belangengroep “Geen windmolens in Leusden en 

Omgeving”. 

 

 


