
 

MOTIE  - M.5.3

De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 1 oktober 2020, 
agendapunt 5. RV Concept RES Regio Amersfoort 1.0

Onderwerp: Windladder – hoge bomen vangen veel wind

Een windladder dient als een leidraad voor gemeente, inwoners en bedrijven om op een 
zorgvuldige manier locaties te kiezen voor het ruimtelijk inpassen van windmolens. 

Overwegende dat:
- We als zelfstandige gemeente binnen de RES-opgave uitvoering moeten geven aan 

de RES; 
- De gemeente Leusden naast de bijdrage aan de RES een eigen ambitie heeft om

uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn of zoveel eerder als mogelijk ( coalitieakkoord,
energieakkoord).

- Deze ambitie alleen kan worden gerealiseerd, wanneer er binnen de grenzen van de
gemeente voldoende opwekcapaciteit wordt gerealiseerd.

- Uit de enquête gehouden onder de inwoners waarin hun mening is gevraagd over het 
concept bod, blijkt dat een percentage voorstander is voor windmolens verspreid in 
ons landschap al dan niet met zonnevelden;

- We rekening willen houden met de verschillende gebiedskwaliteiten in Leusden en we 
per gebied willen bepalen met welke kaders wij windenergie opwekking toestaan;

- Het voor agrariërs in de huidige tijd interessant kan zijn om hun land beschikbaar te 
stellen voor windenergie-opwekking;

- Er verschillende soorten windmolens zijn waarvoor verschillende kaders voor nodig 
zullen zijn; 

- Het opwekken van windenergie financieel aantrekkelijk kan zijn voor iedereen;
Een windladder een kader kan bieden voor optimale keuze afwegingen bij 
windenergie-opwekking rekening houdend met landschappelijke- en economische 
waarden.

Verzoekt het college:
1. Eerste kwartaal 2021 een heldere windladder te presenteren waarbij:

- er een onderscheid wordt gemaakt naar verschillende type windmolens
- wordt bepaald voor welk type windmolen er waar in de gemeente mogelijkheden zijn  
- per locatie/gebied te bepalen aan welke voorwaarden een windmolen in dat gebied 

moet voldoen
- per type molen en locatie/gebied ook is bepaald wat de minimale vorm van 

financiële participatie is
- per locatie/type gebied het maximaal aantal molens van verschillende types is 

bepaald.
Zodat: 

- de verwachtingen tussen gemeente, inwoners, verenigingen en bedrijven worden 
gemanaged

- duidelijk is dat er binnen de gemeente een maximum percentage landbouwgrond en 
natuurgrond beschikbaar zal worden gesteld voor windenergie

- de windladder te verwerken in een beleidsregel zodat voor een ieder de kaders helder 
zijn

en gaat over tot de orde van de dag.
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