
AMENDEMENT – A.5.1

Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 1 oktober 2020
Agendapunt 5. Concept Regionale Energiestrategie (RES) Regio Amersfoort 1.0

Onderwerp: Tempo maken door een hard RES-bod

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslispunt 1 en 2 van het raadsbesluit als volgt te 
wijzigen, beslispunt 4 toe te voegen en het addendum overeenkomstig aan te passen:

1. In te stemmen met het ‘addendum Leusden bij concept Regionale Energie Strategie 
(RES) Regio Amersfoort 1.0’ waarin is vastgelegd dat:
 de inwoners van Leusden voor het opwekken van duurzame energie een voorkeur 

hebben voor zonnevelden boven windmolens;
 daarom het kansgebied voor windmolens op de Leusderheide wordt geschrapt en 

er in de uitwerking naar een definitief RES-bod 1.0 regionaal wordt gezocht naar 
meer haalbare, realistische zoekgebieden voor duurzame opwek.

2. In te stemmen met de ‘concept RES Regio Amersfoort 1.0’, na wijziging van het bod 
duurzame opwek in 0,3 TWh en het college de opdracht te geven het gewijzigde 
‘concept-bod’ met ‘addendum Leusden’ samen met de RES-partners in te dienen bij 
het Rijk; 

4. In de ontwikkeling van de RES 2.0 proces, voortgang van de RES 1.0 en het succes 
van het solidariteitsprincipe te evalueren en op basis van dit inzicht en nieuwe 
technologie de bijdrage van Leusden zo mogelijk op te schalen.

Toelichting:
- Het zoekgebied voor windmolens op de Leusderheide blijkt niet haalbaar.
- De energietransitie is dermate urgent dat snel concrete resultaten moeten 

worden geboekt op het gebied van duurzame opwek. 
- De consequentie van het vervallen van de Leusderheide als haalbaar 

zoekgebied is dat 40% van het bod een solide fundament mist.
- Richting regio, NPRES, Rijk en onze inwoners en andere belanghebbenden is 

het gewenst om een realistisch bod uit te brengen dat niet onderuitgaat bij 
nadere beschouwing, maar een bod dat met grote zekerheid in stand blijft, 
draagvlak heeft of zeer waarschijnlijk zal krijgen en dat later verhoogd kan 
worden als méér haalbare opwek ontwikkeld wordt.
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