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Update over de pilotprojecten zonne-energie
Afgelopen november hebben wij u middels de RIB geïnformeerd over een drietal 
pilotprojecten voor zonnevelden. Door middel van deze memo wordt een korte update 
gegeven van de status pilotprojecten zonne-energie. 

Context van de pilotprojecten
Vanuit de omgevingsvisie landelijk gebied Leusden wordt ruimte geboden voor individuele 
pilots met zonnevelden. Op basis van deze ruimte in de omgevingsvisie is in het afgelopen 
jaar gestart met drie verschillende pilotinitiatieven met zonne-energie. Deze drie pilots 
vormen samen de pilotfase met zonne-energie in Leusden. Doelstellingen van deze pilots is 
naast het opwekken van duurzame energie het opdoen van leerervaringen die gebruikt 
kunnen worden voor het uitnodigingskader voor duurzame energie in het buitengebied. Dit 
uitnodigingskader is naar verwachting in juli 2021 gereed.

Status pilotprojecten



Pilot Stoutenburg 
In de week van 15 februari heeft initiatiefnemer Profingreen laten weten dat ze geen 
principeverzoek meer willen indienen bij de gemeente. De kosten voor een aansluiting van 
het zonneveld op het energienet blijken na hun contact met Stedin toch veel te hoog te zijn. 
Daarmee is er geen haalbare businesscase mogelijk. 
In de afgelopen periode zijn de inwoners van Stoutenburg geïnformeerd over het plan voor 
het zonneveld en is om hun mening gevraagd. Met name door de informatiebrief van de 
initiatiefnemer is er onrust ontstaan over het initiatief. De ontstane onrust vinden wij als 
gemeente natuurlijk erg vervelend. Middels een brief van de gemeente hebben wij  
geprobeerd die onrust grotendeels weg te nemen. Daarna heeft de initiatiefnemer 
aangegeven niet verder met het project te kunnen gaan. De omwonenden zijn eind vorige 
week per brief op de hoogte gesteld van het uitvallen van het initiatief. De brief die naar de 
omwonenden is gestuurd vindt u als bijlage bij deze memo toegevoegd.

Pilot Emelaarseweg 
Voor het initiatief aan de Emelaarseweg is inmiddels het principeverzoek door het college 
goedgekeurd. Het plan is daarmee nu in fase van uitwerking beland. Dit betekent dat wordt 
gewerkt aan de verdere uitwerking van het plan en wordt een bestemmingsplan opgesteld. 

Pilot Leusbroekerweg 
Voor het initiatief bij de Leusbroekerweg worden samen met de initiatiefnemer de 
mogelijkheden verkend. Hierbij wordt verkend of een goed ontwerp in het landschap 
haalbaar is. Op basis van die verkenning wordt bekeken of het indienen van een 
principeverzoek haalbaar is.

Wat zijn de gevolgen voor de pilotfase
Het uitvallen van het initiatief bij Stoutenburg betekent niet dat de pilotfase is mislukt. 
Ondanks de relatief korte periode van het proces hebben zeer nuttige leerervaringen 
opgedaan. Die leerervaringen vormen waardevolle input voor het opstellen van 
uitnodigingskader zon en wind waar wij onlangs mee van start zijn gegaan. 
In het uitnodigingskader zal ook aan het gebied rond Stoutenburg aandacht besteed worden. 
Of en zo ja onder welke voorwaarden andere initiatieven voor zonnevelden aan de orde 
zullen zijn wordt in het proces voor het uitnodigingskader bepaald. 

Pagina 2


