
AMENDEMENT – A.5.2 (versie) – UNANIEM AANGENOMEN

Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 16 december 2021
Agendapunt 05 RV Vaststelling uitnodigingskader zonne- en windenergie

Onderwerp:
Uitwerking van de kaders voor projecten in trede 3
Ondergetekende(n) stellen voor beslispunt 2 van het raadsbesluit als volgt te 
wijzigen:

Beslispunt 2 (na amendement A.5.1 = nieuw beslispunt 3) van het raadsvoorstel 
aan te vullen met vierde bullet:
 

3. Hiermee tot en met 2023 ruimte te geven om 20 hectare zonne-energie op te 
wekken, en dit verdeeld over de drie eerste treden van de zonneladder op de 
volgende wijze:

 Trede 1: streven naar minimaal 5 hectare zonnepanelen te realiseren in de “ja-
graag”-gebieden. Dit zijn buiten de bebouwde kom onder andere de daken, te 
overdekken parkeerplaatsen en stroken langs de snelweg. 

 Trede 2: streven naar 10 hectare in de “ja-mits” gebieden, waarbij het om kleine 
zonnevelden gaat tot maximaal 1 ha. Dit zijn gebieden aan de rand van 
bedrijventerreinen, rondom de kernen waar al sprake is van wat vermenging van 
functies en binnen of aansluitend op een agrarisch bouwblok mits als aanvulling op 
zon op dak. 

 Trede 3: maximaal voor 5 hectare ruimte in de “nee-tenzij” gebieden. Dit zijn goed 
ingepaste zonnevelden in het buitengebied, niet zijnde onderdeel van het 
Natuur Netwerk Nederland en de kernen van de landgoederen.

 Voor zonnevelden in trede 2 en 3 de raad in de initiatieffase te informeren over de 
concrete projectspecifieke toepassing van de eisen en beoordelingscriteria uit het 
uitnodigingskader. 

Toelichting:

Vanwege de grote landschappelijke en maatschappelijke impact van projecten in 
trede 2 en 3 is het belangrijk om de raad éérder mee te nemen in de concrete 
toepassing van de kaders, zodat de raad zo nodig kan bijsturen.

Als de raad pas betrokken wordt bij de vaststelling van het bestemmingsplan is dat 
te laat en dit is niet in het belang van ontwikkelaars noch van de stakeholders.
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