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Volg de gemeente Leusden digitaal op Facebook          Twitter           Instagram           en YouTube  
Redactie/vormgeving: Communicatiemeisjes Leusden (een samenwerkingsverband tussen Herder Communicatie, Myra Verkuijl en UNE ontwerpstudio)

  
  Waarover vergadert 

de gemeenteraad en 
hoe kan ik inspreken? 

“Duurzame opwek is belangrijk, maar 
niet alleen op de Leusderheide”

Volgende editie: 30.09.2020 

De raad vergadert in de raadszaal, zonder publiek. Volg  
de vergadering live of bekijk de vergaderstukken via  
leusden.nl/gemeenteraad.

Donderdag 10 september 20.00 uur: informatieronde RES en 
uitwisselingsavond, met op de agenda: 
• Gewijzigd concept-bod RES (Regionale Energiestrategie)  
 Regio Amersfoort
• Transitie warmte
• Plan van aanpak om te komen tot discussie over prioriteiten  
   van de gemeente

Donderdag 17 september 
19.30 uur: informatiemarkt (alleen voor raadsleden) 
20.30 uur: informatieronde, met op de agenda:
• Businesscase renovatie brandweerkazerne Leusden
• Plaatsing Jongerenontmoetingsplek (JOP)
• Bestemmingsplan Pon Campus
• Woningbouwopgave na 2025
• Concept-bod RES Regio Amersfoort

Reageren op een onderwerp uit de informatieronde? 
De griffie bespreekt vóór de vergadering graag met jou de 
mogelijkheden: live in het Huis van Leusden of via video-
boodschap, mail of app. Mail naar griffier@leusden.nl.

De gemeentepagina voor Christianne en ongeveer 30.000 andere inwoners van Leusden, Stoutenburg en Achterveld 

Guus van Ginkel (SP): “De Leusdense gemeen-
teraad greep vóór de zomer in. Wij wilden 

niet zomaar beslissen, maar eerst onze 
inwoners betrekken en weten hoe zij den-
ken over het grootschalig opwekken van 
duurzame energie. Dat onderzoek heeft de 

gemeente ontzettend goed gedaan. Mooi dat 
veel inwoners aangaven betrokken te willen 

blijven. Ik had eerder nog niet zo het gevoel 
dat dit onderwerp leefde. Nu beginnen mensen mee te denken. 
Leuk! Het debat moet nog beginnen. Op 1 oktober moeten we ons 
standpunt over het concept-bod helder hebben en weten wat 
we doen met de onderzoeksresultaten. Tot die tijd heb ik nog 
veel vragen. Over het interpreteren van de resultaten: is er grote 
weerstand tegen of steun voor windmolens? Is zoveel energie 
opwekken nodig of kan de lat ook lager? En aan hoeveel minder 
windmolens denken we?” 

Christiaan den Hertog (ChristenUnie-SGP):  
“Het grootschalig opwekken van duurzame 
energie is nogal wat. Ik ben daarom blij 
dat wij ons onderzoek op de Leusdense 
manier hebben gedaan: inwoners maximaal 

betrekken, ook al was het vakantie. Van de 
5.000 verstuurde uitnodigingen, kregen we 

1.248 volledig ingevulde enquêtes retour. En er 
waren nóg zo’n 450 inwoners die hun e-mailadres doorgaven om 
mee te kunnen doen. Leuk! Deze aantallen geven ons – statistisch 
gezien – zekerheid over de betrouwbaarheid van het onderzoek. 
De uitkomsten gaan enigszins in tegen wat het conceptplan van 
de regio Amersfoort nu is. Nu moeten wij naar de regio. Dat doen 
we als raad het liefst zo eensgezind mogelijk om een sterk signaal 
af te geven. Op 10 september starten we met de informatieronde, 
waarin we het college vragen stellen. Heeft u ook nog vragen? 
Benader ons en praat mee!

Praat mee en neem contact op met de griffie of raadsleden via 
gemeentebestuur.leusden.nl/bestuur. 

Nederland moet op grote schaal duurzame energie 
gaan opwekken. Dat is afgesproken in het Nationaal 
Klimaatakkoord. Maar waar doen we dat in onze 
regio, en hoe? De regio Amersfoort heeft daar een 
conceptplan voor gemaakt. Iedere gemeenteraad in 
de regio moet ermee instemmen; ook die van Leus-
den. Want ook onze gemeente moet een bijdrage 
leveren. Inwoners gaven deze zomer hun mening 
over het opwekken van duurzame energie in onze 
gemeente. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan 
de gemeenteraad een breed geaccepteerde keuze 
maken. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten?

Dat we onze energie in de toekomst halen uit wind, 
zon en water, vindt bijna 80% belangrijk. Net als het 

uitgangspunt om eerst maximaal energie te bespa-
ren en te starten met het opwekken van energie in 
gebouwd gebied en langs (snel)wegen. 35% wil de 
rest van de energie liever niet alleen opwekken met 
windmolens op de Leusderheide, maar met een 
combinatie van zonnepanelen en windmolens en 
óók in de rest van het buitengebied. Energie opwek-
ken met alleen zonnevelden – grote en kleine – is 
voor 33% een goed alternatief. 

Alle uitkomsten lees je op www.leusdenspreekt.nl. 
Op 10 september bespreekt de gemeenteraad wat 
zij willen veranderen aan het conceptplan van onze 
regio en op 1 oktober beslist de raad erover.

Duurzame
energie

In juli heeft de gemeente Leusden een enquête gehouden over het opwekken van duurzame
energie en de warmtetransitie. In totaal hebben 1.248 inwoners de vragenlijst volledig
ingevuld. In deze factsheet delen wij de belangrijkste resultaten. Ook vertellen we wat we met
deze resultaten doen.

Energietransitie
Hoe belangrijk vindt u de overgang van

energie uit o.a. gas, olie en steenkool naar
duurzame energie?

8%

Welke situatie met betrekking tot energieopwekking ziet u het liefst?

Combinatie van
windmolens en

zonnevelden

Alleen
zonnevelden

Alleen
windmolens

Ik wil niet dat duurzame
energie opgewekt wordt met
windmolens of zonnevelden

35% 33% 4% 24%

Zonne-energie

Welke situatie heeft u het liefst? - Top 3

Respondenten die niet willen dat er duurzame energie wordt opgewekt met windmolens of met zonnevelden zijn niet
meegenomen in de onderstaande percentages over zonne-energie en windenergie. Dat zou het beeld vertekenen en de
percentages onterecht hoger laten lijken. 

Welke situatie heeft u het liefst? - Top 3

Combinatie
enkele grote en
meerdere kleine

zonnevelden

Heel veel
kleine

zonnevelden

Een aantal
grote

zonnevelden

35% 27% 18%
Zonnevelden

zowel dicht bij de
dorpsrand als in
het buitengebied

Zonnevelden
in het

buitengebied

Zonnevelden
dicht bij de
dorpsrand

47% 22% 17%

Wat zou u het eerst doen (=1) en wat zou de
laatste maatregel (=4) zijn die u zou nemen?

1.

2.

3.

4.

Energie besparen

Energie opwekken op daken en
parkeerterreinen

Energie opwekken langs infrastructuur

Energie opwekken buiten het dorp

(Zeer) belangrijk

Neutraal

(Zeer) onbelangrijk

Weet ik niet

78%

14%

8%

1%

Antwoorden van respondenten die geen zonnevelden willen, zijn
niet meegenomen

Antwoorden van respondenten die geen zonnevelden willen, zijn
niet meegenomen
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* Wie tegen wind- of zonne-energie is, kon ervoor kiezen om toch een voorkeur aan te geven en de hele en-
quête in te vullen. De antwoorden van deze respondenten zijn niet meegenomen in de uitkomstpercentages 
over zonne-energie en windenergie.

(Zeer) belangrijk

Neutraal

(Zeer) onbelangrijk

Weet ik niet/ geen mening

Welke situatie heeft u het liefst? - Top 3

Windmolens op
Leusderheide én 

in de rest van 
het buitengebied

Alleen
windmolens in
de rest van het
buitengebied

Alleen
windmolens

op de
Leusderheide

36%
27%

20%

Windenergie

Warmtetransitie

Wat gebeurt er met de resultaten?

In de meeste gevallen verwarmen we onze huizen nog met aardgas. Ook koken de meeste mensen op
aardgas. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, nemen we afscheid van alle fossiele brandstoffen
en dus ook van het aardgas.

Hoe belangrijk vindt u de warmtetransitie?

56% 22% 21%

Wanneer zou u uw geld uitgeven aan het
(uiteindelijk) aardgasvrij maken van uw woning?

Wanneer zou u uw geld uitgeven aan het
(uiteindelijk) aardgasvrij maken van uw woning?

Top 3
Koopwoningen

Top 3
Huurwoningen

Redelijke terugverdientijd

Subsidie

Lagere energierekening

Huurverhoging is minder dan
de verlaging energierekening

Helpt tegen
klimaatverandering

43%

43%

38%

Lagere energierekening37%

29%

24%

RES
"De verdeling binnen de regio in het

opwekken van duurzame energie is logisch"

(Zeer) eens

Niet eens/niet oneens

(Zeer) oneens

Weet ik niet/n.v.t.

47%

18%

23%

12%

Antwoorden van respondenten die geen windmolens willen, zijn
niet meegenomen

Regionaal moeten er afspraken worden gemaakt over het opwekken van duurzame energie. De concept plannen die hiervoor zijn opgesteld
moeten juli 2021 definitief zijn. Op basis van deze inwonersenquête laat de gemeente Leusden nu al opnemen dat in de definitieve plannen er
substantieel minder windmolens op de Leusderheide moeten komen dan nu in de concept plannen is opgenomen. Er moet op andere plekken,
ook elders in de regio, worden gezocht naar mogelijkheden voor windmolens en zonnevelden.

In Leusden gaan we, samen met inwoners die dat willen en andere belanghebbenden bepalen waar en onder welke voorwaarden in het
buitengebied duurzame energie kan worden opgewekt. Hierbij zal het voornamelijk gaan om zonnevelden, omdat volgens de enquête hier de
voorkeur van inwoners naar uitgaat. Mensen die in de enquête hebben aangegeven mee te willen denken of op de hoogte te willen blijven,
worden over dit vervolg geïnformeerd

https://www.facebook.com/gemeenteleusden/
https://www.facebook.com/communicatiemeisjesleusden/
http://www.herdercommunicatie.nl
https://myraverkuijl.nl
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http://www.instagram.com/gemeenteleusden
http://www.youtube.com/Gemeenteleusden1
http://www.twitter.com/gem_leusden
http://www.leusden.nl/gemeenteraad
https://gemeentebestuur.leusden.nl/bestuur/Gemeenteraad

