
         

MOTIE  - M.5.1 – UNANIEM AANGENOMEN

De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 16 december 2021, 
agendapunt 05 RV Uitnodigingskader zonne- en windenergie 

Onderwerp: Met inwoners onderzoekscriteria bepalen voor onderzoek windmolens
 

Overwegende dat:

- de Raad de ambitie heeft om in 2040 energieneutraal te zijn en in 2030 halverwege 
deze ambitie te willen zijn. 

- het noodzakelijk is nu stappen te ondernemen om de ambities richting 2030 te 
realiseren;

- daarbij de gezondheid en veiligheid van mensen en dieren en het behoud van de 
natuur het uitgangspunt is en blijft;

- we als Raad een routekaart hebben vastgesteld die bestaat uit het maximaliseren van 
besparing van gebruik van energie en het verantwoord gebruik van zonne- en 
windenergie;

- op basis van de routekaart en ter voorbereiding op het voorstel om tot een 
uitnodigingskader te komen diverse bijeenkomsten met inwoners, belangen- en 
belangstellende organisaties zijn georganiseerd;

- Leusden op verzoek van agrariërs toestemming wil vragen bij de provincie om de as-
hoogte van windmolens hoger dan 25 meter toe te staan bij boerenbedrijven in 
combinatie met zonnepanelen op daken of kleine zonnevelden;

- het wenselijk is dat er grotere betrokkenheid van inwoners en belanghebbenden 
wordt georganiseerd bij de opzet en uitvoering van het onderzoek naar windturbines 
en erfmolens.

- het enige zoekgebied voor grote windturbines een zone langs de A28 (globaal tussen 
de afrit Soesterberg en de kruising van de A28 met de Doornseweg (N227) is.

Verzoekt het college

1. een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van omwonenden in te 

stellen voor het opstellen van de onderzoeksvraag naar de mogelijkheid van 

windmolens langs de A28 waarbij de effecten op de gezondheid en veiligheid 

van mensen en dieren en het behoud van de natuur in beeld worden gebracht;

te bewerkstelligen dat in het onderzoek rekening wordt gehouden met de 

meest actuele en door de landelijke overheid onderschreven gegevens met 

name de nog op te leveren milieu effect rapportage (MER) voor de rijksregels 

voor windturbineparken en de aanbevelingen van het Planbureau voor de 

Leefomgeving; 



(vervolg volgende pagina)

2. al of niet in samenwerking met anderen gemeenten met de provincie na te 

gaan of het verhogen van toegestane hoogte van erfmolens in combinatie met 

zon-op-dak en/of een klein zonneveld als haalbaar kan worden gezien

3. indien de wens gedeeld wordt door provincie en andere gemeenten

a. in het kader van de volksgezondheid te onderzoeken welke criteria ten 

aanzien van met name de afstand tot omwonenden en maximaal 

geluidsniveau in relatie tot de nabijgelegen woningen aan deze 

erfmolens moeten worden gesteld;

b. vanwege de bescherming van de natuur (flora en fauna) te 

onderzoeken welke criteria in dat kader moeten worden gehanteerd;

c. in alle geval belangstellende en belanghebbende inwoners te 

betrekken

d. de raad een uitgewerkt voorstel te doen dat als uiteindelijk verzoek 

ingediend kan worden bij de provincie.

4. de Raad t/m 2023 halfjaarlijks over de voortgang van het overleg over 

initiatieven voor energie opwek buiten de bebouwde kom en de resultante van 

het onderzoek naar de mogelijkheid en de effecten van windenergie of andere 

actuele ontwikkelingen te informeren

En gaat over tot de orde van de dag.
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