
 
  

 
MOTIE vreemd aan de orde van de dag – Mv.3     AANGENOMEN 

te behandelen in de raadsvergadering van 16 april 

 
Onderwerp: Uitstel RES benutten voor meningspeiling inwoners Leusden 

Constaterend dat: 
- de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie een heel groot maatschappelijk vraagstuk 

is, dat de komende decennia grote ruimtelijke gevolgen zal hebben en impact zal hebben op 
alle inwoners en andere stakeholders;   

- elke deelnemende gemeente zich verantwoordelijk weet voor de eigen bijdrage aan de 
ambitieuze doelen m.b.t. duurzaamheid en energie; 

- Leusden deze verantwoordelijkheid ook krachtig wil oppakken; 
- voor dit proces en het concept-bod breed draagvlak onder onze inwoners en diverse 

stakeholders moet worden verkregen en dat dit niet kan zonder zorgvuldige participatie; 
- Het college op 16 april een memo hierover aan de raad heeft gestuurd. 

Overwegende dat: 
- het Nationaal Programma RES uitstel van het concept-bod heeft gegeven tot 1 oktober 2020; 
- we deze ruimte willen benutten om de samenleving in Leusden te horen en het 

participatieproces vorm te geven. 
- Het college de raad vraagt het raadsvoorstel niet op 28 mei te behandelen. 
- Het college graag samen met de raad het participatieproces verder vormgeeft. 

 

Verzoekt het presidium: 
- om het raadsvoorstel ‘Regionale Energiestrategie’, waarin het concept-bod voor de 

RES is opgenomen, in te trekken voor behandeling op 28 mei 2020. 
 

Verzoekt het college: 
- Zo snel als mogelijk te komen met een eigen plan om inwoners van Leusden, zowel 

via digitale kanalen als via lijfelijke bijeenkomsten, zodra daarvoor weer 
mogelijkheden zijn, te betrekken bij de plannen voor lokale energie opwek ten 
behoeve van het RES bod van de regio; 

- Deze brede inspraak samen met de raad vorm te geven zodat de raad na 
stakeholders en inwoners gehoord te hebben voor 1 oktober een gedragen besluit kan 
nemen; 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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