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Beslispunten
1. de Energievisie “Op weg naar een energieneutraal Scherpenzeel” vast te stellen.

Inleiding  
In februari 2020 heeft de gemeenteraad de Kadernotitie duurzaamheid vastgesteld. 
Hiermee heeft de gemeente zich gecommitteerd aan de volgende doelstellingen: 
Energieneutraal zijn in 2050 en 55% CO2-vermindering in 2030. Daarnaast is 
Scherpenzeel onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) Regio Foodvalley. Door 
de RES hebben we de opgave te onderzoeken hoe het best duurzame elektriciteit op land 
(wind en zon) opgewekt kan worden voor 2030.
In deze opgave willen we recht doen aan de gevoeligheden in de samenleving en aan 
onze bestuurlijke verantwoordelijkheden. Om stappen vooruit te kunnen zetten dienen 
ingewikkelde keuzes gemaakt te worden. Op die manier kan de gemeente Scherpenzeel 
haar ambities op het gebied van duurzaamheid verwezenlijken en kan Scherpenzeel een 
bijdrage leveren aan de Regionale Energiestrategie. We werken momenteel aan RES 1.0, 
die door alle betrokken bestuurslagen moet worden vastgesteld, en uiterlijk 1 juli moet 
worden aangeboden aan het Rijk.

Beoogd effect/resultaat
Behalen van de doelstellingen uit de Kadernotitie Duurzaamheid en het leveren van een 
bijdrage aan de RES 1.0.

Argumenten
1.1 De Energievisie geeft invulling aan doelstellingen uit de Kadernotitie Duurzaamheid
De Energievisie zet in op twee sporen om stappen te zetten naar de doelstelling van 55% 
CO2-vermindering in 2030 en een energieneutraal Scherpenzeel in 2050. De twee sporen 
zijn: energiebesparing en duurzame opwek.
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Binnen het spoor energiebesparing zetten we in op 1,5% energiebesparing per jaar, 
zodat in 2030 15% energiebesparing is bereikt. 
Binnen het spoor duurzame opwek zetten we naast zonnepanelen op daken en boven 
parkeerterreinen in op het realiseren van 2 windturbines (in totaal 6-10 MW) en in totaal 
20 ha aan zonneveld-projecten. 

1.2 Met de Energievisie geven we invulling aan de opdracht vanuit het Rijk (RES)
In het Klimaatakkoord hebben alle gemeenten opdracht gekregen om, in regionaal 
verband, aan te geven waar en hoe voor 2030 het best duurzame elektriciteit op land 
(wind en zon) opgewekt kan worden. Scherpenzeel heeft bij de concept-RES aangegeven 
dat Scherpenzeel Noord een potentieel onderzoeksgebied is voor duurzame opwek. 
Na vaststellen van de Energievisie kan Scherpenzeel haar bijdrage leveren aan RES 1.0 
en kunnen de mogelijkheden om duurzame opwek te realiseren verder onderzocht 
worden. 

1.3 Hiermee stellen we lokale kaders vast voor financiële participatie bij duurzame opwek 
Wind- en zonprojecten kunnen geld opleveren voor de lokale gemeenschap. In de 
Energievisie stellen we kaders voor financiele participatie bij duurzame opwek.
Bij grootschalige wind- en zonne-energie projecten willen we ten minste 50% lokaal 
eigendom. Dit betekent dat lokale partijen zelf wind- en zonprojecten kunnen 
ontwikkelen en exploiteren, waarbij inwoners uit de omgeving de gelegenheid krijgen om 
mee te investeren en op deze manier te profiteren van het rendement.
Daarnaast stort de eigenaar van het wind- of zonproject voor elke opgewekte eenheid 
energie geld in een fonds, zoals een Omgevings- of Landschapsfonds. Dit geld komt ten 
goede aan de lokale gemeenschap. Tenslotte ontvangen grondeigenaren en omwonenden 
een vergoeding. 
Bij een windturbine van ongeveer 4 MW kan dit in 15 jaar zo'n € 1-3 miljoen opleveren. 
Zie voor meer informatie de bijlage met het infoblad over financiële opbrengst van RES 
regio Rivierenland.

1.4 Verschillende belangen in de samenleving zijn zo goed mogelijk afgewogen
Uit het participatie traject blijkt dat de meningen over duurzame opwek in Scherpenzeel 
(net als op andere plaatsen in het land) verdeeld zijn. Waar zonnepanelen op daken 
doorgaans op brede steun kunnen rekenen, liggen windmolens en zonnevelden 
gevoeliger. In de enquête die in november-december 2020 in Scherpenzeel is gehouden 
geeft het merendeel van de respondenten bij de vragen over windturbines een voorkeur 
aan voor enkele (middel)grote windturbines. Dit formaat windturbines geeft ook in de 
iets lager gelegen Gelderse Vallei goede energieopbrengsten. Er is overigens een lichte 
voorkeur voor zonnevelden ten opzichte van windturbines onder de respondenten.
Vanuit agrariërs is in verband met de toenemende ruimtebehoefte voor de landbouw een 
sterke voorkeur voor windturbines boven zonnevelden. Eén middelgrote windturbine 
levert ongeveer net zoveel duurzame energie op als 10 ha zonneveld.

Kanttekeningen
1.1 De Energievisie gaat uit van bestaande technieken
De energietransitie blijft voorlopig in ontwikkeling. Een deel van het speelveld moet nog 
ontdekt en/of vastgesteld worden (landelijke kaders, nieuwe financieringsvormen etc.) 
en technologische innovaties gaan snel. De omvang van de opgave betekent echter ook 
dat er nú actie nodig is. De voorgestelde stappen zijn gebaseerd op de kennis van nu. 
Daarnaast zal het realiseren van energiebesparing en zon op dak fikse inspanning vergen 
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van ons allemaal. De realisatie hiervan bepaalt hoeveel duurzame opwek in de toekomst 
nodig zal zijn. Daarom zijn nu nog geen concrete duurzame opwekdoelen voor na 2030 
geformuleerd. Ook zullen we de Energievisie iedere twee jaar actualiseren, zodat de 
koers bijgesteld kan worden en ingespeeld kan worden op die nieuwe technieken en 
ontwikkelingen.

1.2 We zijn afhankelijk van initiatieven vanuit de samenleving
We gaan als gemeente niet zelf windturbines of zonnevelden exploiteren. We schetsen in 
de visie een aantal randvoorwaarden en mogelijkheden, maar we blijven afhankelijk van 
initiatieven vanuit de samenleving en rijksregelingen voor de daadwerkelijke realisatie 
van duurzame energie opwek. Zonder kader is het voor mogelijke initiatiefnemers te 
onduidelijk en onzeker om een idee voor duurzame opwek verder te onderzoeken.

1.3 Er is weerstand tegen duurzame energie opwek met windturbines en zonnevelden
De verandering naar duurzame energie zal niet altijd even makkelijk zijn en niet elke 
stap is meteen de allerbeste oplossing. De energievoorziening wordt zichtbaar in ons 
landschap. Ook het landschap in Scherpenzeel zal veranderen door de komst van 
zonnevelden en windmolens. Dat is wennen. Uit de gehouden enquête blijkt dat 38% van 
de respondenten liever geen windturbines of zonnevelden ziet in Scherpenzeel. Door het 
vaststellen van deze visie kunnen we echter wel zelf de voorwaarden bepalen als er een 
initiatief voor duurzame energie in de gemeente komt. 
Bij een windturbineproject groter dan 5 MW is de provincie bevoegd gezag bij 
vergunningverlening. De provincie kan besluiten de bevoegdheid aan de gemeente over 
te dragen. Met een gemeentelijke visie zijn we in staat om voorwaarden te verbinden aan 
besluitvorming.

Proces
In de Energievisie staan verschillende concrete acties benoemd die we uit gaan (laten) 
voeren. Na vaststelling van de Energievisie is de inbreng van Scherpenzeel voor RES 1.0 
duidelijk en kan deze meegenomen worden in het regionale proces. 
In het ruimtelijk ontwerpatelier “Duurzame opwek en versterken agrarische structuur” 
dat momenteel loopt onderzoeken we hoe de duurzame opwek mogelijk gerealiseerd kan 
worden. De resultaten hiervan, zoals concrete zoekgebieden en ruimtelijke 
randvoorwaarden voor duurzame opwek, borgen we in de omgevingsvisie en 
omgevingsplannen.
De inzet voor lokaal ondernemerschap, (proces)participatie voor de omgeving en de 
financiële participatie borgen we in een participatieaanpak duurzame energie opwek.

Duurzaamheidsaspecten
De Energievisie geeft invulling aan de doelstellingen uit de Kadernotitie Duurzaamheid 
voor het onderwerp energie.

Communicatie 
In de voorbereiding op de Energievisie is, conform het participatieplan, input opgehaald 
bij inwoners, ondernemers, grondeigenaren en organisaties. Ook is overlegd met de 
netbeheerder. Na besluitvorming zullen we deze lokale stakeholders weer informeren via 
diverse kanalen. We gebruiken hiervoor o.a. de Scherpenzeelse krant, de Duurzaam 
Scherpenzeel Facebook pagina en de e-maillijst van geïnteresseerde inwoners en 
ondernemers. 
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Ook voor het vervolg werken we weer samen met inwoners, ondernemers, 
grondeigenaren en organisaties.
Daarnaast zal de wethouder deze Energievisie inbrengen in het Stakeholderoverleg bij de 
RES. Bij dit Stakeholderoverleg zijn o.a. ondernemers, woningcorporaties, LTO en 
natuur- en milieuorganisaties aangesloten.

Financiële aspecten
Het budget benodigd voor de uitvoering van de Energievisie is voor de meeste acties al 
opgenomen in de Programmabegroting 2021-2024. Voor een enkele actie, zoals de 
duurzaamheidslening, volgt een apart raadsvoorstel.

Begrotingswijziging: nee

Juridische aspecten / grondslag
In de Kadernotitie Duurzaamheid zijn doelstellingen opgenomen voor energie. Daarnaast 
verplicht de Klimaatwet met het Klimaatakkoord gemeenten om regionaal te 
onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt 
kan worden voor 2030.
De Energievisie geeft op hoofdlijnen invulling hieraan en geeft kaders voor duurzame 
opwek. Vaststelling hiervan is een bevoegdheid van de raad.

Evaluatie
De Energievisie zal in lijn met de RES elke twee jaar worden geactualiseerd. Hiermee 
monitoren we de voortgang van zowel de energiebesparing als de duurzame opwek. 
Tevens kunnen we dan inspelen op nieuwe technieken die mogelijk bruikbaar worden.
Daarnaast zullen we in de jaarlijkse P&C cyclus de voortgang van de diverse acties uit de 
Energievisie monitoren. 

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

W.M. van de Werken
secretaris burgemeester



GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsbesluit

Agendapunt : Vult Griffie in

Onderwerp : Energievisie

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 januari 2021;

besluit
1. De Energievisie “Op weg naar een energieneutraal Scherpenzeel” vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 11 februari 2021.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier voorzitter


