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AMENDEMENT -A.6.1  

Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 18 maart 2021 	 I 
Agendapunt 6 :  RV  Programmaplan, routekaart en uitnodigingskader energietransitie 

Onderwerp: aanpassing routekaart 

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit als volgt aan te passen: 
beslispunt 1 te wijzigen als volgt: 

1. 	In te stemmen met de gewijzigde "Routekaart naar energieneutraal Leusden 2040", 
niet per 5 jaar geformuleerde tussendoelen o.a. voor energiebesparing en opwekking; 

De gewijzigde routekaart is toegevoegd. 
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Routekaart naar energieneutraat Leusden 2040 
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Energiemix 2030 
Energiebesparing: 
Zonnepanelen 
Zonnevelden: 
Windmolens (van 5,6 M110. 

Ion en bij bebobwino: 87.0001 

130% 1 

104 ha* 
8*  

Energiemix 2040 
Energiebesparing: 	 50% 
Zonnepanetenlop  en  bij bebouwing30.000 
Zonnevelden: 	 402 ha** 
Windmolens (van 5,6  MW): 	8** 

n 	2030 kon ook 
"Zonnevelden en windmolens in 2040 kon ook met andere/nieuwe echniehen, mits met dezelfde opo 

Programmadoel 2040 
50% energiebesparing to.v.2010 

.> • Gemeente Leusden 

Bebouwd gebied 	 Bedrijven 
Aardgasgebruik in woningen 
met 90% gedaald (t.o.v. 2010) 

65.000 zonnepanelen op woningen 

Duurzame opwek 
buitengebied 

100% resterende energievraag 
duurzaam opgewekt (equivalent van 

8 windturbines van 5,6  MW  en 
400 ha zonneveld)' 

Mobiliteit 
Autokdometers zijn CO?  -neutraal/ 
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