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Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 18 maart 2021 
agendapunt 6 -  RV  Programmaplan, routekaart en uitnodigingskader energietransitie 

Onderwerp: 	Energiemix Leusden 

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor de Routekaart van Energieneutraal Leusden 2040 als 
volgt te wijzigen en als gevolg hiervan beslispunt 1 het raadsbesluit te wijzigen: 

De Routekaart naar energieneutraal Leusden 2040'wordt als volgt gewijzigd: 
• In het kader 'Energiemix 2030' wordt de passage 'Zonnevelden: 104 ha* 

Windmolens (van 5,6  MW):  8* gewijzigd in: 
'511 TJ in een nader vast te stellen mix van energiebronnen (zon, wind en andere 
bronnen).  

• In het kader 'Energiemix 2040' wordt de passage Zonnevelden: 402 ha** 
Windmolens (van 5,6  MW):  8**' gewijzigd in: 
'1135 TJ in een nader vast te stellen mix van energiebronnen (zon, wind en andere 
bronnen)' 
De toelichting bij asterix " en asterix** komt te vervallen. Dat wil zeggen doorhalen: *Zonnevelden en 
windmolens in 2030 kan ook in een andere verhouding, mits met dezelfde opbrengst.**Zonnevelden 
en windmolens in 2040 kan ook met andere/nieuwe technieken, mits met dezelfde opbrengst.' 

Wijzigen beslispunt 1: 
1. 	in te stemmen met de gewijzigde 'Routekaart naar energieneutraal Leusden 2040' met per 5 

jaar geformuleerde tussendoelen o.a. voor energiebesparing en -opwekking; 

Toelichting: 

Er Er is nog te veel onzekerheid over de haalbaarheid van grote windturbines en zonnevelden. 
Bovendien zijn alternatieve energiebronnen nog onvoldoende onderzocht. De ruimtelijke 
inpassing, de mogelijkheid tot participatie, goede communicatie, het voorkomen van perverse 
mechanismen als weglekkende subsidies en toename van het energieverbruik, de milieu-effecten 
en het vergroten van het draagvlak verdienen nog veel aandacht. 

Het is daarom gewenst dat de raad, gelet op alle hier genoemde onzekerheden, elk plan voor 
grootschalige opwek zelfstandig kan beoordelen, zonder dat daar al een impliciete taakstelling 
van 8 grote windturbines en 100 c.q. 400 ha zonnevelden achter zit. Immers, in het Leusdense 
model staat de samenleving voorop en daarom moeten de aantallen energieopwekkers aansluiten 
op de haalbaarheid en niet andersom. 

In het nog op te stellen uitnodigingskader zullen deze aspecten geborgd moeten worden. 
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