
Inspraak namens 4 Leusdense organisaties voor energietransitie

Mijnheer de voorzitter, leden van de raad. 

Ik mag u toespreken namens 4 Leusdense organisaties op het gebied van 

duurzame energie en energietransitie. Deze organisaties zijn:

 Stichting IkWilWatt

 Energiegroep Cool

 Energie coöperatie ValleiZon

 Energie coöperatie Zonnedak de Korf

De 4 voornoemde organisaties zien uit naar een samenwerking met het college 

en de gemeenteraad op het gebied van de energietransitie. 

Wij hebben kennis genomen van het collegeakkoord en geven hierbij onze 

reactie.

Vooraf wil ik wel memoreren dat er in voorgaande jaren in Leusden al veel 

ondernomen is. Ik noem hier kort als voorbeelden de bewustwordings- 

campagnes van Energiegroep COOL en de Stichting IkWilWatt, de instelling van 

het Energieloket, de financiering van de aanstaande renovatie van 97 woningen 

in de Hamershof. 

Leusden is dus al goed eind op weg.

Nu het Coalitieakkoord en de energietransitie. 

In de inleidende tekst bij Focus op Speerpunten wordt al een voorzet gegeven. 

Daar staat, ik citeer: 
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“We willen de komende vier jaar werk maken van de duurzaamheidsagenda en 

de energietransitie, zodat de afgesproken deadlines ook echt gehaald worden.”  

De raad mag dus van het college een uitvoeringsprogramma verwachten waarin 

concrete doelstellingen worden genoemd die  gekoppeld zullen worden  aan 

duidelijke deadlines. Voorwaar geen sinecure! 

Daarna worden in de paragraaf over Duurzaamheid de ambities en de plannen 

voor de energietransitie beschreven. 

Onze energie-organisaties onderschrijven deze ambities van harte en we willen 

ook graag meewerken om deze ambities te verwezenlijken.  

Ambities.

Met name het voornemen om (citaat): een versnelling te gaan realiseren ten 

aanzien van de doelstelling “Energieneutraal en gasloos in 2040”, is ambitieus te 

noemen. 

Ik zal u toelichten waarom. 

Zoals u kunt weten heeft de vorige gemeenteraad ingestemd met het 

Energieakkoord 2.0 Leusden. In dit akkoord wordt vermeld dat de ambitie 

“Energieneutraal en gasloos in 2040” als consequentie heeft dat álle woningen in 

Leusden. En dat zijn er wel meer dan 12.000,  in het jaar 2040 energieneutraal of 

Nul op de Meter moeten zijn én dat Leusden in het jaar 2040 de resterende 

benodigde energie binnen de gemeentegrenzen zal opwekken.
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Je kan dan uitrekenen dat vanaf nu élk jaar - en dat 20 jaar lang - zo’n  600 

woningen aangepakt moeten gaan worden. Dit wordt een reusachtige opgave.

Niet alleen in termen van verbouwen, zoals isoleren van de woningen en het 

installeren van innovatieve warmtevoorzieningen, maar ook in termen van 

financieren, plannen, aanbesteden, communiceren en niet te vergeten, het 

opwekken van de betrokkenheid van inwoners.  

Dan is er nog de ambitie met energieopwekking. Ook niet kinderachtig. Uiterlijk 

2040 zullen we de energieopwekking of warmtevoorziening op orde moeten 

hebben.

Het Coalitieakkoord biedt de oplossing voor deze reusachtige ambities door langs 

vier lijnen te werken:

1: er wordt gekozen voor een ‘ondernemende en innovatie aanpak’

2: de inwoners worden van informatie voorzien via het Energieloket.

3: de oprichting van een professionele onafhankelijke werkorganisatie genaamd 

“Energiehuis Leusden” wordt onderzocht, 

en ook, en dat is punt 

4: de mogelijkheden voor energieopwekking worden onderzocht en zo mogelijk 

opgestart
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Let wel het mag de gemeente blijkbaar geen cent kosten want als extra opgave 

vanuit de paragraaf Financiën wordt meegegeven dat investeringen in 

duurzaamheid zichzelf terug moeten verdienen. 

Wij hebben de volgende vragen en suggesties

De eerste vraag gaat over de 

- de ondernemende en innovatieve aanpak 
wij zouden heel graag zien dat het college in het uitvoeringsprogramma 

uitwerkt hoe deze  ondernemende en innovatieve aanpak gestalte gaat 

krijgen. Wij hebben nog geen helder beeld. Misschien kan daar nu alvast een 

tip van de sluier over worden opgelicht.

Tweede vraag

- Onderzoek naar het Energiehuis Leusden:
wij vinden het Energiehuis een goed idee, maar we zouden het niet willen 

laten bij een onderzoek daarnaar. Wij denken dat er geen tijd verloren moet 

gaan, en dringen aan op een zo spoedig mogelijk oprichten van dit 

Energiehuis.
Verder hebben twee opmerkingen bij het Energiehuis Leusden:
- een ‘onafhankelijk’ Energiehuis lijkt ons onwenselijk. Het College is de 

initiatiefnemer en opdrachtgever en dient volgens ons de regie te houden. 

De gemeente zal het daarom ook moeten financieren. Daarvoor zal men 

de beurs moeten trekken: bedragen van 500.000 per jaar voor het in stand 
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houden van het energiehuis worden al genoemd. Wij vragen ons af of daar 

rekening mee gehouden is.
- De tweede opmerking: het bestaansrecht en de transparantie van het 

Energiehuis moeten gewaarborgd zijn. Dit kan alleen als het energiehuis is 

geworteld in de Leusdense gemeenschap.
Wij suggereren daarom dat inwoners van Leusden en andere 

belanghebbenden zoals Leusdense organisaties en bedrijven betrokken 

worden bij het Energiehuis. 
Graag willen we helpen nadenken hoe we dit gestalte kunnen geven. 

Derde vraag gaat over 

- energieopwekking 

energieopwekking heeft grote impact op de leefomgeving; niemand wil een 

windmolen voor zijn deur of zonnepanelen op zijn land. Gelukkig hoeft 

energieopwekking niet op stel en sprong gerealiseerd te worden. Laten we er 

eerst maar eens goed over nadenken. Wij pleiten er dus voor dat er binnen de 

gemeente een brede maatschappelijk discussie over ontketend wordt. En we 

moeten ons dan niet alleen beperken tot energieopwekking maar we moeten 

ook nadenken over alternatieve manieren van warmtevoorziening.

Een begin hebben wij al gemaakt door op 3 maart de energiebeurs Leusden 

Gasloos te organiseren. 

Dan als laatste een vraag over 
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- Investeringen in Duurzaamheid
Er wordt gesteld dat investeringen in duurzaamheid terugverdiend moeten 

worden. Hoe interpreteren we dit? 
Zijn opbrengsten in duurzaamheid alleen maar uit te drukken in euro’s? Of is 

waardecreatie in de vorm van bijvoorbeeld sociale cohesie, of een beter 

leefmilieu, of een comfortabelere woning ook een ‘opbrengst’? 

Wij vinden van wel. Maar het is moeilijk in euro’s uit te drukken.

Ten slotte.

Wij zijn vol verwachting en willen u aan het begin van deze coalitieperiode veel 

sterkte wensen in het realiseren van de genoemde ambities. 

De toekomst vraagt er om.  

Dank voor uw aandacht


