
Brief	  bij	  petitie.	  

	  

Geacht	  College	  B&W	  en	  Raadsleden,	  

	  

Hierbij	  bieden	  wij	  u	  de	  petitie	  aan	  van	  Behoud	  Natuur	  Achterveld	  waar	  724	  personen	  hebben	  
getekend	  tegen	  de	  plannen	  van	  de	  gemeente	  voor	  de	  inzet	  van	  windturbines	  en	  Zonnevelden	  in	  het	  
buitengebied	  van	  Achterveld.	  

In	  de	  periode	  dat	  Behoud	  Natuur	  Achterveld	  actief	  is	  de	  achterban	  die	  oorspronkelijk	  bestond	  uit	  
inwoners	  van	  Achterveld	  NW	  uitgebreid	  met	  inwoners	  uit	  het	  Buitengebied	  van	  de	  gehele	  gemeente	  
Leusden.	  Er	  wordt	  actief	  bijgedragen	  aan	  informatievertrekking	  op	  het	  gebied	  van	  alternatieve	  
duurzame	  opwek,	  en	  bij	  verspreiding	  van	  Flyers.	  Op	  deze	  wijze	  heeft	  BNA	  de	  inwoners	  van	  het	  
buitengebied	  bereikt	  en	  geïnformeerd,	  hetgeen	  u	  als	  gemeente	  onvoldoende	  op	  heeft	  ingezet.	  De	  
bijeenkomst	  7	  oktober	  in	  de	  Roskam	  met	  een	  opkomst	  van	  ruim	  100	  inwoners	  uit	  Achterveld	  en	  het	  
Buitengebied	  maakt	  duidelijk	  dat	  de	  Plannen	  die	  u	  heeft	  m.b.t.	  de	  invulling	  van	  uw	  energie	  neutraal	  
ambitie	  geen	  draagvlak	  heeft	  onder	  inwoners.	  M.b.t.	  het	  draagvlak	  onder	  de	  inwoners	  van	  Leusden	  
zeg	  de	  input	  die	  u	  heeft	  ontvangen	  tijdens	  het	  Klimaatdebat	  van	  4	  oktober	  voldoende.	  Er	  is	  geen	  
draagvlak	  voor	  de	  ambitie	  Energieneutraal	  Leusden	  2040	  en	  voor	  de	  invulling	  die	  u	  als	  gemeente	  
kiest	  voor	  uw	  ambitie	  

4	  jaar	  geleden	  heeft	  u	  de	  ambitie	  neergezet	  voor	  een	  Energie	  neutraal	  Leusden	  in	  2040.	  Een	  
lokaal	  ambitieus	  streven	  waarbij	  u	  heeft	  gekozen	  meer	  lokaal	  op	  te	  wekken	  dan	  landelijk	  is	  
gevraagd.	  	  	  
Uw	  inzet;	  Zonnepanelen	  op	  daken,	  8	  Windturbines	  5,6	  mw	  of	  een	  equivalent	  hiervan	  en	  100	  Ha	  
Zonnevelden	  in	  2030	  en	  400ha	  zonnevelden	  in	  2040	  in	  het	  buitengebied.	  	  	  
Nu,	  4	  jaar	  nadien,	  moet	  bij	  u	  het	  inzicht	  zijn	  gekomen	  welke	  desastreuze	  impact	  uw	  ambitie	  op	  
uw	  gemeente	  en	  haar	  inwoners	  en	  flora	  en	  fauna	  heeft.	  	  	  

o Bouw	  windturbine	  5,6	  mw	  x	  Co2	  uitstoot,	  Zonneveld	  per	  ha	  x	  CO2	  uitstoot,	  
o Verglazingnatuur	  en	  	  landbouwgrond	  waardoor	  x	  Co2	  uitstoot	  per	  Ha	  minder	  co2	  

reductie	  
o 	  
o 	  

-‐ Het	  klimaat	  vraagstuk	  is	  een	  vraagstuk	  dat	  landelijke	  aanpak	  vergt,	  Nederland	  ism	  de	  landen	  van	  
de	  EU	  en	  	  mondiaal.	  

-‐ Streef	  uw	  ambitie	  niet	  na	  en	  zet	  als	  duurzame	  gemeente	  in	  op	  
o voorlichting	  aan	  de	  burger	  mbt	  duurzaam	  leven	  en	  de	  bijdrage	  die	  men	  hieraan	  kan	  

leveren	  
o isolatie	  van	  huizen	  en	  bedrijven	  	  
o de	  realisatie	  vab	  Infrastructuur	  van	  het	  netwerk	  die	  zon	  op	  daken,	  wanden	  van	  huizen	  

en	  bedrijven	  ondersteunt.	  	  
o zon	  op	  geluidschermen,	  parkeerdaken,	  geluidswallen,	  in	  klaverbladen	  	  en	  daar	  waar	  zon	  

toegepast	  kan	  worden	  op	  bestaande	  infrastructuur	  en	  bebouwing.	  	  

	  Zet	  alles	  in	  voor	  stap	  1	  van	  de	  ladder.	  

o Weiger	  infrastructuur	  voor	  Zonnevelden,	  Windturbines	  en	  energie	  intensieve	  
bedrijfsvoeringen	  zolang	  zon	  uit	  stap	  1	  door	  infrastructurele	  problemen	  niet	  ingevuld	  
kan	  worden.	  



o Nieuwbouw	  duurzaam	  te	  ontwikkelen	  denk	  aan	  gebruik	  van	  bouwmaterialen	  met	  
zonnecellen,	  houten	  woningen,	  sedum	  daken.	  	  

o Zet	  in	  op	  geothermie	  
o Behoud	  de	  landerijen	  stimuleer	  de	  boeren	  een	  gezonde	  actieve	  bodem	  te	  creëren	  die	  de	  

emissies	  die	  via	  een	  regenbui	  in	  de	  grond	  trekken	  bindt	  en	  mineralen	  gebruikt	  als	  
bouwstenen	  voor	  voedsel	  en	  organische	  meststof/	  humus.	  	  Zie	  zienswijze	  Wim	  van	  de	  
hengel	  

o behouden	  van	  de	  flora	  en	  fauna	  waar	  de	  graslanden,	  maisvelden,	  bos	  en	  bosstroken	  een	  
grote	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  opname	  van	  CO2.	  Bomen	  daarnaast	  de	  temperatuur	  
verlagen,	  water	  opnemen	  en	  zorgen	  voor	  zuurstof.	  

U	  heeft	  alle	  vinkjes	  gezet.	   De	  enquête	  in	  de	  vakantieperiode	  2020,	  	  
de	  enquête	  in	  juni	  2021	  	  
de	  online	  sessies	  in	  juni	  2021,	  	  
een	  klimaatdebat	  oktober	  2021,	  	  
2	  lokale	  informatie	  avonden	  oktober	  2021,	  	  
de	  volgende	  enquête	  oktober	  2021	  	  
inspraak	  van	  inwoners	  tijdens	  raadsvergaderingen.	  	  	  

	  
Leeft	  bij	  u	  het	  idee	  dat	  u	  ook	  echt	  geluisterd	  heeft	  naar	  uw	  inwoners?	  	  
Heeft	  u	  uw	  ambitie	  hier	  op	  aangepast?	  	  
Is	  het	  stapje	  terug	  ook	  echt	  een	  stapje	  terug?	  Uw	  ambitie	  staat	  nog	  steeds	  gelijk	  aan	  8	  windmolens	  
van	  5,6mw	  en	  400	  ha	  zonnevelden!	  	  Wordt	  de	  80	  ha	  tot	  2030	  alsnog	  uitgevoerd	  na	  2	  jaar.	  

o Is	  dit	  wat	  u	  werkelijk	  voor	  ogen	  heeft?	  	  
o Vertegenwoordigd	  u	  hiermee	  de	  wens	  van	  uw	  inwoners?	  Inwoners	  die	  een	  duurzame	  

toekomst	  niet	  verachten.	  Echter	  zien	  dat	  de	  inzet	  van	  zonnevelden	  en	  grote	  windturbines	  in	  
de	  gemeente	  Leusden	  niet	  de	  oplossing	  zijn	  voor	  het	  tegen	  gaan	  van	  opwarming	  van	  de	  
aarde.	  Maar	  bijdragen	  aan	  het	  vernietigen	  van	  de	  leefomgeving	  van	  mens	  en	  dier	  natuurlijk	  
evenwicht.	  

o Geeft	  u	  met	  deze	  geïndustrialiseerde	  omgeving	  de	  jeugd	  de	  toekomst	  en	  leefomgeving	  die	  zij	  
verdienen?	  	  
	  

Voelt	  u	  zich	  hier	  echt	  goed	  bij?	  	  

Laat	  u	  	  niet	  in	  de	  fuik	  vangen	  van	  de	  RES	  Amersfoort,	  van	  Projectontwikkelaars,	  van	  ……	  	  

Pas	  uw	  ambitie	  aan	  naar	  klimaatneutraal	  in	  2040,	  dat	  is	  een	  ambitie	  op	  zich.	  
Laat	  inwoners	  echt	  meepraten	  en	  met	  voorstellen	  komen	  welke	  opgenomen	  kunnen	  worden	  in	  het	  
beleid.	  	  
Er	  is	  veel	  kennis	  en	  kunde	  binnen	  de	  gemeente	  grenzen	  van	  inwoners,	  mensen	  die	  er	  toe	  doen	  en	  de	  
duurzame	  toekomst	  voor	  mens	  en	  dier	  flora	  en	  fauna	  van	  onze	  unieke	  gemeente	  een	  verantwoord	  
warm	  hart	  toedragen.	  	  
	  
Wij	  vragen	  u:	  Stel	  de	  vaststelling	  van	  het	  uitnodigingskader	  uit	  tot	  na	  de	  verkiezingen.	  
maak	  hierna	  2	  jarige	  uitnodigingskaders	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  de	  agrariërs	  en	  inwoners,	  met	  
een	  duidelijk	  afgesproken	  maximale	  invulling.	  
	  
	  
	  
PETITIE:	  



WIJ Belangengroep Behoud Natuur Achterveld Noord West, 
voorheen bekend onder Energietransitie Emelaar. 
  
constateren 

• Dat de gemeente Leusden wil overstappen op 
duurzame energie, 

• Dat dit met windturbines van ca 150 tot 200 m 
hoog en 400 ha zonnevelden, ten koste gaat van 
landschap en flora en fauna in ons historische 
Achterveldse buitengebied, 

• Dat onze gezondheid wordt geschaad, 
• Dat de waarde van onze woningen daalt, 
• Dat de gemeente het ene probleem oplost door 

andere problemen te veroorzaken. 
  
en verzoeken 

• Zonne-energie op te wekken op daken, ramen en 
wanden van o.a. woningen, bedrijven, schuren, 
geluidswallen en parkeerplaatsen. 

• Windturbines te plaatsen op zee en langs 
snelwegen, ver weg (minimaal 1500 m) van 
woningen. 

• Buitengebied Achterveld uit te sluiten van 
windturbines en Zonnevelden. 

	  
	  
	  
	  


