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‘Windturbines en zonnevelden
noodzakelijk, dus moeten bespreekbaar
blijven’

wo 19 okt, 08:39 Opinie

,,In de Leusder Krant van 12 oktober 2022 heeft Marico van Leeuwe, raadslid voor Lokaal 
Belangrijk, de waarde van het buitengebied onder de aandacht gebracht en uiteengezet waarom 
daar in haar inziens geen ruimte is voor zonnevelden en in het bijzonder windturbines. 
Als adviseur energietransitie voor een andere gemeente vind ik het echter spijtig om te 
constateren dat er enkele essentiële kanttekeningen missen. Daarnaast wordt er in het stuk voorbij
gegaan aan de consequenties van haar keuzes. Deze hoop ik hieronder, zij het beknopt, onder de 
aandacht te brengen.”

,,Laat ik voorop stellen dat zonnevelden en windturbines een effect hebben op de leefomgeving en
daarmee soms tot overlast kunnen leiden. Om die reden proberen gemeenten en regio’s aan de 
hand van participatie zorgvuldige keuzes te maken. Dit is niet altijd gemakkelijk en zeker in relatie 
tot de communicatie gaat het nog wel eens fout. De plannen die worden gemaakt zullen echter 
geenszins betekenen dat het hele buitengebied komt vol te staan met zonnevelden of 
windturbines. Daarnaast laten verschillende projecten in het land zien dat projecten met respect 
voor mens en natuur kunnen worden gerealiseerd.”

‘Inmiddels is er op Europees en Nationaal niveau besloten dat we de uitstoot sneller 
moeten terugdringen’

,,Diverse rapporten hebben laten zien dat de landelijke doelstelling van 35 TWh (35 miljard kWh) 
binnen handbereik is met de projecten die nu in procedure zijn. De doelstelling van 35 TWh is 
echter gebaseerd op het nationale Klimaatakkoord van 2019 dat uitgaat van 49 procent CO2-
reductie. Inmiddels is er op Europees en Nationaal niveau besloten dat we de uitstoot sneller 
moeten terugdringen (minimaal 55 procent CO2-reductie) om de doelstellingen van Parijs te halen.
Om dit te bewerkstelligen zal ook het aandeel duurzame elektriciteit groter moeten worden. 
Windturbines op zee zullen hier een belangrijke rol in spelen. De laatste inzichten laten echter ook 
zien dat er waarschijnlijk een deel moet worden opgelost middels zon en wind op land. Met dit in 
het vooruitzicht, zijn de aanvullende plannen vanuit de regio’s juist van groot belang.”

,,Daarnaast stelt mevrouw van Leeuwe dat er vol dient te worden ingezet op zonnepalen op daken,
objecten en langs infrastructuur. Deze oplossingsrichtingen worden op dit moment door heel het 
land verkend, al dan niet in samenwerking met Rijkswaterstaat. Het benutten van deze potentie 
kent echter zijn beperkingen, waardoor zonnevelden en windturbines noodzakelijk zullen zijn. 
Daarnaast heeft de overmatige inzet en realisatie van zonne-energie grote gevolgen voor de kosten
die netbeheerders moeten maken om het elektriciteitsnet uit te bereiden. Kosten die uiteindelijk 
via de energierekening in rekeningen worden gebracht bij de inwoners van Nederland. 
Windenergie heeft een minder grote impact op het elektriciteitsnet en is daarmee goedkoper. 
Daarnaast fluctueert de opwek van windenergie minder waardoor de stabiliteit van het 
elektriciteitsnet beter te waarborgen is. Een goede mix tussen zon- en windenergie is dan ook van 
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belang om de kosten beheersbaar te houden, de toekomstige kans op netcongestie te verkleinen 
en de leveringszekerheid te borgen.”

‘Windturbines hebben een belangrijk rol in het energiesysteem en dienen daarmee op 
zijn minst bespreekbaar te zijn’

,,Dit dient ons er in mijn optiek van te doordringen dat windturbines een belangrijk rol hebben in 
het energiesysteem en daarmee op zijn minst bespreekbaar dienen te zijn. Zonder dat dit ons er 
van ontslaat om zorgvuldig te kijken naar de effecten van windturbines.”

,,Ik hoop dat we in de gemeente Leusden in staat zijn om de alle effecten en consequenties van 
onze keuzes rond zonnevelden en windturbines in kaart te brengen en op basis daarvan een 
overwogen keuze te maken. En mocht er dan besloten worden om nader in te zetten op 
windturbines, zullen deze er niet gelijk morgen staan. De planvorming voor windturbines duurt al 
snel zeven jaar. In dit proces dient te worden voldaan aan alle geldende wet en regelgeving en 
daarbij is er ook meermaals ruimte voor participatie. Bijkomend voordeel is ook dat de 
netcongestie tegen die tijd als het goed is is opgelost.”

Jorrit Dortland.


