
Leusden, 28-6-21

Verhelderend en Goed nieuws!

Geachte raadsleden, burgemeesters en wethouders van Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, 

Eemnes, Leusden, Soest en  Woudenberg, verbonden in RES-regio Amersfoort

Ter informatie

1. Resultaten van WOB-verzoek eindelijk beschikbaar (Wet Openbaarheid 

van Bestuur): 

Regering en windmolenbranche ontnemen burgers hun wettelijke 

overlastbescherming
(“Fake News” door de staat en andere bevindingen uit een WOB-verzoek)

“Fake news”, geproduceerd en verspreid door drie ministeries samen met de windmolenbranche. 

Beleid, dat is gebaseerd op een wetsovertreding door de Raad van State. Het inzetten van een 

dubieuze juridische truc. Alles wordt uit de kast gehaald om de wettelijke bescherming van burgers 

tegen de overlast van industriële windturbines te omzeilen. De staat zoekt niet de grenzen van de 

rechtsstaat op, nee, ze gaat er overheen. 

Een verslag van de uitkomsten van een WOB-verzoek vind u op:

https://amersfoortregio.windalarm.org/doc/Leusden/

Regering_en_windmolenbranche_ontnemen_burgers_hun_wettelijke_overlastbescherming_(resulta

at_WOB-verzoek).pdf

Het verklaart precies, waarom Windalarm al lang aantoonde, dat het echt niet klopt, wat de overheid 

naar buiten brengt. De  diverse lagen van de overheid bleven zaken ontkennen, terwijl ook uit hun 

eigen cijfers volgt dat het wèl waar is:

 De landelijke opdracht van 35 TWh is al lang gehaald, er hoeft op land niets meer bij.

 Er is op zee ruimte genoeg voor de benodigde hoeveelheid energie-opwekking

 Er blijken daarvoor geen ecologische bezwaren op zee

 De geluidsnorm is NIET veilig voor burgers

Ook hetgeen in onze vorige mail (brief 26-6-21) geel gemarkeerd is, is hieruit te verklaren.

2. De 2e kamer heeft 2 moties aangenomen:
Over zon op dak als norm:  Gewijzigde motie van het lid Leijten over zon op dak als norm

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z11386&did=2021D24687

Over gezondheidsonderzoek: Motie van de leden Erkens en Leijten over onderzoek naar de effecten 

van afstandsnormen voor windmolens op land:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z10842&did=2021D23600
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3. Urgenda pleit voor minder zonne- en windenergie in weilanden 

en de vrije natuur 

www.nu.nl/economie/6141404/urgenda-vindt-dat-er-geen-windmolens-meer-bij-moeten-

komen-in-nederland.html#coral_talk_wrapper

Kortom, we zijn nu echt hard op weg naar de volgende parlementaire enquête.

En er is alle reden voor u om uw besluit over de RES 1.0 uit te stellen tot na de resultaten van 

genoemd  gezondheidsonderzoek,  tot na die parlementaire enquête en tot na de 

gemeenteraadsverkiezingen.

Gaat u vooral door met werken aan energiebesparing en aan het faciliteren van zon-op-dak!

Met opgeheven hoofd kunt u nu nog van mening veranderen….

Het zal u duidelijk zijn, dat wij ook alle ondertekenaars van de petitie op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,

Team Windalarm RES-regio Amersfoort

amersfoortregio@windalarm.org
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