
Beste mensen, 

Bij deze laat ik een tegengeluid horen voor het geval dat er voor 18 oktober 2022 te weinig 
mensen zich verdiepen in de consequenties voor omwonenden van zonneweiden en 
windturbines in de omtrek Woudenberg en Leusden.  

Wij hebben ons laten informeren over zonnepanelen-weiden en windturbines in de omtrek 
van Woudenberg en Leusden en de verantwoording die we met elkaar hebben. 
Het enthousiasme waarop burgers en medewerkers van gemeenten in Nederland aan de 
slag gaan met de energietransitie verplichtingen en het fijne gevoel iets goeds te doen voor 
het milieu, baren mij zorgen. 
 
Hoewel leveranciers staan te popelen om turbines en zonnepanelen te leveren, kan het 
plaatsen van de installatie’s wel eens een overkill aan turbines en zonnepanelen betekenen 
in het landschap in de omtrek van Leusden, die daar misschien helemaal niet nodig zijn. 

“Windalarm regio Amersfoort” heeft onderzoek gedaan om mensen bewust te maken tegen 
de gevolgen van de aanwezigheid van een windturbine en zonnepanelen in leef- en 
werkomgeving en het onderstaande heb ik uit de bron “Windalarm regio Amersfoort” 
overgenomen, want ook al gaan sommige punten mijn pet te boven, over-all ben ik het met 
de punten van het Windalarm-team eens. 

• Het is niet meer nodig om ruimte te geven aan zonneparken en windturbines in 
Woudenberg. Wel aan zon op daken en langs infrastructuur! 

• Minimale afstand tot 1e woning tenminste 10x de mast - hoogte. Want ook de 
nieuwe geluidsnorm wordt een jaargemiddelde en biedt voor omwonenden dus geen 
enkele bescherming. 

• Bovendien moeten erf- en boerderijmolens aan dezelfde geluidsnorm voldoen als 
warmtepompen 

• Zonnevelden moeten altijd, ook in de winter, vanaf de openbare weg en vanaf 
omliggende woningen aan het zicht zijn onttrokken 

• Participatie begint met 100% compensatie voor waardevermindering van omliggende 
woningen 

• ‘Lokaal eigendom’ telt alleen als investeerders zelf maximaal 10x de tiphoogte vanaf 
een windturbine komen te wonen 

• Inbreng van grond mag niet mee worden geteld. Kosten en vergoeding voor de grond 
moeten verrekend worden in de exploitatiekosten. 

• Omwonenden tot 10x de tiphoogte moeten gebruik kunnen maken van een eerlijke 
uitkoopregeling, incl alle bijkomende kosten en een vergoeding voor ‘emotionele 
schade’ 

• 51% lokaal eigendom ( dit zal duidelijk zijn na de be-argumentatie van de 
onderzoekers van Windalarm ) 

Bedankt voor het opnemen van dit tegengeluid. 
Omdat ik vrees voor het landschap, het welzijn van mensen en dieren in de omtrek. 
En voor overbodige uitgave van gemeenschapsgelden, als later blijkt dat er toch teveel 
installatie’s in de omtrek staan.  



Persoonlijk ben ik voor investeren in een beter elektriciteitsnet dat transport van opgewekte 
wind- en zonne-energie aan kan en subsidie’s van zonnepanelen op eigen daken van 
burgers.  
En in ontwikkeling van accu’s om opgewekte energie in te bewaren tot die energie nodig is.  
 
Bedankt voor uw aandacht.  
Met vriendelijke groet, 

 


