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Betreft eactie op Ontworp Awegingskader zon en wind
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Uw ontwerp-Afwegingskader zon en wind , dai au ter inzage ligt hebben wij met belangstelling
gelezen . Het is ear logische volgende stap, die in de 2 samenwerk-sessies al was aangegoven.
Graag gever wij onze reactie op net Ontwerp Afwegingskader zon en wind van de gemeente
Woudenberg
In de "samenvatting" staat in de 2e zin :
Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te behalen is het , naast energiebesparing,
onderandere ook nodig om ruimte te geven aan zonneparken en windturbines."
Deze zm is inmiddels , volgens een aantal deskundigen , achterhaald . In het Klimaatakkoord is
afgesproken, dat er in 2030 35TWh op land zou worden opgewekt middels grootschalige zon- en
windprojecten . Op basis van de huidige stand van zaken , is het dus naar onze mening niet meer
nodig omuimte to devon sen nieuwe zonnepaiker en windturbines Dit onderice het feit de
sechoutery zosind nog not overal 50%/50% is.
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Kaartje geeft voor voor ons geen nuttige informatie
Woudenborg deel meer kilometergrens mat omliggende RES-regio's dan mot regio Amersfoort.
De localles van MS-, TS- on nieuwe stations daar zouden ook te zien moeten zijn ! Niet alleen die
in Driebergen.

B 3.1 Wat en regelgeving wordt een aantal landgoederen met nanie genoemd. Wat one die
penaren van het Broskerbos opvalt, is dat het Broekerbos in deze opsomming ontbreekt. Kunt'u

dit nog foevoegen ? Buim 16 ha is van onszelt en daarnaast ligt nog 6 ha van het Utrechts
Landschap dat samen één NNN-gebied vormt
Opvallend is det deze opsomming niet bij de wet- en regelgeving bij windturbines is vermeld.
Wellich: cenas vowpson of ook toevoegen bij het onderdeel Windturbines.

Pagine 20, paragraat 4.1 en regelgeving windturbines
De wnurbines die in Res 1.0 genoemd worden ten noorden van Het Brockerbos en ten zuiden
van Scherpenzeel houden ons als omwonenden uiteraard bezig . Het spreekt voor zichzelf dat wij
geen voorslanders zijn van windturbines in dit NNN -gebied . Zie kaart kansrijke gebieden RES -1.0.



Wij verzoeken u in het afwegingskader in ieder geval als minimale afstand tot de eerste woning
tenminste 10 keer de masthoogte aan te houden . Dat is in Europa een gangbare norm.De nieuwe geluidsnorm wordt naar verwachting een jaargemiddelde en biedt ons als omwonenden
geen enkele bescherming. Het laagfrequente geluid is zeker niet vrij van gezondheidsrisico's . Wij
verzoeken u hier aanvullende waarborgen voorop te nemen in het Ontwerp- Afwegingskader zonen wind .
Draagvlak
Als er in de stukken over "draagvlak" wordt gesproken , gaan wij ervan uit dat dit draagvlak slaat op
draagvlak bij betrokkenen en omwonenden . Dit punt is al eerder door ons ingebrachi.

Hierbij verzoeken wij u bovenstaande punten en opmerkingen te overwegen en te verwerken in het
Woudenberse Afwegingskader zon en wind .

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet ,


