
Schriftelijke vragen ex. Artikel 43 verordening Raadswerk. 

Geregistreerd op 8 november 2022 afdoening in 30 dagen na ontvangst door college. 

 
Namens de fracties GroenLinks en LeusdenVooruit  (Fenneke van der Vegte en Hilde van den Heuvel) 

 

Onderwerp: Energietransitie 

 
 
 
Aanleiding 
 
Donderdag 3 november heeft het college de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de 

Haalbaarheidsanalyse windenergie A28. Daarnaast is ook het initiatief zonneveld Emelaarseweg aan 

bod gekomen. Wij hebben naar aanleiding van deze informatieronde een aantal vragen: 

U kondigde aan de raad een besluit voor te leggen voor de vergadering op 9 februari 2023. Daarnaast 

kwam in de presentatie naar voren dat na de haalbaarheidsanalyse de volgende stappen richting 

uitnodigingskader worden gezet.  

 
1. Wat beoogt u met het aangekondigde raadsbesluit? En hoe verhoudt dat besluit zich tot het 

collegebesluit dat u voor 1 december neemt? 

2. Hoe geeft u de participatie vorm? 

3. Hoe verhoudt dit zich tot de participatie rondom het uitnodigingskader zonne-energie? 

U gaf eerder aan, in antwoord op schriftelijke vragen, dat u het belangrijk vindt om regie te houden. 

Daarnaast geeft u aan tot 2026 geen voorbereidende handelingen te starten gericht op de realisatie 

van windturbines in de gemeente Leusden. Dat impliceert dat u mogelijk wel wil onderzoeken maar 

dat u, ongeacht de uitkomst, toch niet verder gaat.  

4. Klopt het dat u, ongeacht de uitkomst van verder onderzoek, u niet verder gaat in het traject 

windenergie A28 locatie? 

5. Welk nut heeft dat verdere onderzoek dan voor u? 

6. Hoe verhoudt het uitgangspunt dat u regie wilt houden, zich met deze houding?  

7. Hoe is de wethouder voornemens uitvoering te geven aan het niet realiseren van 

grootschalige opwek middels zon- en windenergie in het buitengebied? 

In de vergadering is ook gesproken over het krappe tijdpad naar RES 2.0. Voor het RES 2.0 bod zijn 

verschillende mogelijkheden (bod alleen herijken, bod veranderen etc.) en daaraan gekoppelde 

procedures, zoals een plan MER.  

8. Welke stappen zet u als college m.b.t. het bod en welke inhoudelijke inzet heeft u hierin?   

9. Op welke momenten gaat u de raad informeren over de voortgang? 

U liet weten dat het college zich beraadt over het ingediende voorstel met betrekking tot het 

zonneveld aan de Emelaarseweg, maar dat u er geen termijn aan kan verbinden. Ook beaamde u dat 

het niet wenselijk is om zo met initiatieven om te gaan. Wij vragen u nogmaals:  

10. Op welke termijn antwoordt u de initiatiefnemer? 



Tot slot zijn wij verheugd dat u de inzet van de vorige colleges ten aanzien van de warmte- en 

energietransitie in de bebouwde kom continueert.  


