Op weg naar een energieneutraal Leusden
Uw mening is belangrijk

Hoe wordt Leusden in 2040 energieneutraal? Deze vraag staat centraal in deze brochure.
De gemeente Leusden wil dat de energie die we gebruiken in 2040 volledig duurzaam
opgewekt is. Dan zijn we energieneutraal. In deze brochure vindt u informatie over:
• Welke opgave ligt er?
• Wat gebeurt er al in het stedelijk gebied?
• Waar en hoe kunnen we energie opwekken in het buitengebied?
• Hoe u uw mening hierover met ons kunt delen.

Voor meer informatie gaat u naar:
https://leusdenzonenwind.nl

Voor welke opgave staan we?

Hiervoor gebruiken we onze energie nu

Onze opgave

We gebruiken met z’n allen heel veel
energie, vaak ongemerkt. Om onze
huizen te verwarmen, te koken en om
onze apparaten en lampen stroom te
geven. Die energie kwam de laatste
100 jaar uit kolen, olie en gas. Dat zorgt
voor CO2-uitstoot, waardoor de aarde
te veel en te snel opwarmt. Daarom
moet die uitstoot omlaag. Dat is nodig
om klimaatverandering te stoppen.
Overstappen naar een leven met op schone
energie is de volgende grote uitdaging. De

oplossing is energie besparen én energie
duurzaam opwekken. Maar niemand
zit te wachten op grote zonnevelden en
hoge windmolens. Dat probleem moeten
we met elkaar oplossen. Als gemeente
voelen wij ons verantwoordelijk voor ons
aandeel en willen we samen met inwoners
keuzes maken. We willen flexibele plannen
maken die we kunnen bijstellen als er in de
toekomst bruikbare alternatieven zijn om
duurzame energie op te wekken.
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Elektriciteit

Zo worden we energieneutraal in 2040
50%

Energie besparen

Zonnevelden en - langs de A28 mogelijk windmolens. We zoeken
ook actief naar andere technieken.

38%
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Bijstellen zodra het kan

Zo veel mogelijk zonnepanelen op woningen,
op/bij bedrijven en langs infrastructuur

We monitoren continu hoever we zijn in
het realiseren van onze doelen. Op basis
van deze monitoring en andere ontwikkelingen stellen we de doelen iedere twee
jaar waar nodig bij. Als er nieuwe technieken beschikbaar komen, hebben we wellicht minder ruimte nodig voor zonnevelden. En als zeker is dat de Rijksoverheid
een groter deel van de energie die we

landelijk nodig hebben gaat realiseren
met windmolens op zee, dan kan dat aanleiding zijn om in Leusden om minder
energie op te wekken. Maar als blijkt dat
we minder energie besparen dan waar we
nu op rekenen, kan het ook nodig zijn om
meer ruimte te bieden voor grootschalige
opwek in het buitengebied.

Onze ambitie

In Leusden wordt nu net zoveel energie
verbruikt als 55 windmolens of 1000ha
zonneveld aan energie kunnen opwekken.
Dat komt nu grotendeels uit fossiele
bronnen, zoals olie en gas. In 2040
wil Leusden energieneutraal zijn. Dit
betekent dat we over 20 jaar net zoveel

Onze aanpak

We hebben berekend hoe we het doel
om energieneutraal te worden, kunnen
bereiken. Hiervoor zetten we allereerst
en vooral in op energiebesparing en
zonnepanelen op woningen, bedrijven,
parkings en langs infrastructuur. Hier
zit de grootste opgave en inspanning.
Op dit moment hebben we al ruim 14%
energiebesparing gerealiseerd en liggen

energie duurzaam opwekken als we
gebruiken. In 2030 willen we halverwege
dit doel staan. Daarmee lopen we in de
pas met de internationale en nationale
klimaatafspraken. Dat lijkt nog ver weg,
maar de opgave is groot.

er al 56.000 panelen op daken. Als we
onze doelen voor besparen en opwekken
in bebouwd gebied realiseren, dan blijft er
een restant aan energieverbruik over. Dat
zullen willen we ook duurzaam opwekken.
Dat zal voorlopig moeten komen van
windenergie of zonne-energie in het
buitengebied.

Wat doen we in stedelijk gebied?

Energie besparen
Woningen isoleren
In Nederland gaan we stoppen met het
gebruik van aardgas. Dat is afgesproken in
het Klimaatakkoord. De overheid heeft met
gemeenten afgesproken dat we tot 2050 de
tijd hebben. En die tijd neemt de gemeente
Leusden ook. Tot 2035 zijn we vooral bezig
met de voorbereidingen. Allereerst richten
we ons op het besparen van aardgas door
te isoleren. Samen met de buurt maken
we een besparingsaanpak. Dit noemen we
ook wel een warmteplan. Na 2035 kijken
we hoe we op een verstandige manier van
het aardgas af kunnen.

Energie opwekken in bebouwd gebied
Energieloket en energiegidsen
Het Energieloket en de energiegidsen
helpen Leusdenaren die vragen hebben
over bijvoorbeeld isoleren of zonnepanelen
op eigen dak. Kijk op www.ikwilwatt.nl of
maak een afspraak met een energiegids.
Elektrisch rijden
Het aantal laadpalen voor elektrische
auto’s in onze gemeente is in 2020
verdubbeld. In 2021 komen er nog 14
laadpalen bij. Dat brengt het totaal op 60.

Zonnepanelen op woningen
Er liggen nu 25.000 zonnepanelen op
daken van huiseigenaren en woningen van
woningcorporaties. In 2040 moeten dat er
minstens 65.000 zijn.
Zonnepanelen op en bij bedrijven
Er liggen nu 31.000 zonnepanelen op
en bij bedrijven, boerderijen, et cetera.
In 2040 moeten dat er minstens 65.000
zijn. Er moeten ook zonnepanelen bij
parkeerplaatsen en langs wegen komen.
We onderzoeken hoe we dit het beste en
betaalbaar kunnen doen.

Totaal naar de 130.000 panelen
In totaal denken we uit te kunnen komen
op 130.000 zonnepanelen op en bij
bebouwing. Met de huidige regels lijkt dat
het maximaal haalbare aantal. Er is wel
meer ruimte op daken, maar niet ieder dak
is geschikt te maken voor zonnepanelen.
En sommige daken zijn wel sterk genoeg,
maar daar is het nog te duur om de panelen
aan te sluiten op het elektriciteitsnet.
Warmte uit bodem en energie uit water
Samen
met
de
buurgemeenten
onderzoeken we de mogelijkheden om
warmte (diep) uit de bodem te halen en
hoeveel energie we kunnen halen uit
oppervlaktewater en rioolwater.

Gemeentelijke gebouwen, installaties en inrichting
Gebouwen van de gemeente
De gemeente is eigenaar van 23 gebouwen.
Deze moeten in 2040 natuurlijk ook
energieneutraal zijn. Daarvoor maken
we voor elk gebouw een plan. In de
tussentijd voeren we al maatregelen uit.
Bijvoorbeeld: zonnepanelen op het dak
van sportzaal MFC Antares, vervangen van
de klimaatinstallatie in De Til en nieuwe
energiezuinige buitenverlichting op de
Milieustraat. Dit zijn investeringen die we
binnen een aantal jaar terugverdienen

Huis van Leusden: A++++
Het Huis van Leusden heeft energielabel
A++++. De hoogst mogelijke score. Het
gemeentehuis haalt het grootste gedeelte
van de elektriciteit uit zonnepanelen
en gebruikt een duurzame energiebron
(warmte- en koudeopslag). In de
publiekshal hangt een tv-scherm waarop u
het verloop van opgewerkte en verbruikte
energie kunt volgen.
Elektrisch wagenpark
Als onze auto’s aan vervanging toe
zijn, vervangen we ze door schonere,
elektrische voertuigen. Het wagenpark van
de gemeente bestaat nu uit 2 elektrische
scooters en 4 elektrische auto’s. Volgend
jaar komen er nog 2 elektrische auto’s bij.

Duurzame stroom en straatverlichting
De gemeente koopt 100 procent groene
stroom in. Deze stroom is opgewekt met
wind uit Nederland. Alle straatverlichting
is voorzien van energiezuinige ledlampen.
Dat scheelt 50 procent minder elektriciteit.
Inkopen van spullen
Van kantoorartikelen tot gazonmaaiers.
We proberen zo lokaal en duurzaam
mogelijk in te kopen. Het afgelopen jaar
hebben we bijvoorbeeld het gereedschap
vervangen voor elektrische uitvoeringen.

Voorbereiden op klimaatverandering
Vanwege klimaatverandering moeten
we ons voorbereiden op grilliger weer.
Daarom nemen we maatregelen om
droogte, hitte en wateroverlast te beperken.
Voorbeelden zijn het afkoppelen van
regenwater en meer groen in de tuinen. De
gemeente heeft bij de herinrichting van de
Hessenweg twee leidingen onder de straat
gelegd. Eén voor het afvalwater en één die
het regenwater naar de sloot afvoert. Bij
volgende rioleringsprojecten volgen we
dezelfde aanpak.

Waar kunnen we energie opwekken in het buitengebied?
Wat is het een uitnodigingskader?

Het uitnodigingskader is allereerst een
uitnodiging aan inwoners, ondernemers
en organisaties om met initiatieven te
komen voor de duurzame opwek van
energie. Daarnaast is het een set aan
voorwaarden waaraan voldaan moet
worden. Een zonneveld of windmolen
kan niet overal en op elke gewenste
manier worden opgericht. De gemeente
wil dat de inpassing zorgvuldig gebeurt
en wil ook gebieden uitsluiten. In het
uitnodigingskader staat welke vorm van
duurzame opwek, waar, onder welke
voorwaarden voor initiatiefnemers in het
buitengebied mogelijk wordt.

We willen op lange termijn alle energie die
we nodig hebben, duurzaam opwekken.
Dat lukt niet allemaal in bebouwd
gebied, dus hebben we ook ruimte in het
buitengebied nodig. Op dit moment zijn
alleen zonne- en windenergie inzetbaar.
De mogelijkheden om windmolens te
plaatsen zijn binnen Leusden zeer beperkt.
Daarom onderzoeken we alleen of een
locatie voor grote windmolens langs de
A28 geschikt kan zijn en de mogelijkheid
voor kleine molens bij agrarische erven.
Daarnaast zoeken we ruimte voor de
opwek van zonne-energie. Daarvoor
maken we een uitnodigingskader.

De ideeën over het opwekken van
duurzame energie, die we in deze brochure
beschrijven, zijn opgesteld op basis van
vele gesprekken en een online vragenlijst
eerder dit jaar. Maar ze zijn nog niet
definitief. We horen graag hoe u hierover
denkt. Op de laatste pagina ziet u hoe u
uw mening kunt geven.

Zoekgebied voor windmolens langs de A28

De eerste stap voor de opwek van
zonne-energie in het buitengebied

We zetten eerst een kleine, verstandige
stap die we na twee jaar gaan evalueren.
Voor de komende twee jaar willen we
ruimte geven voor maximaal 20 hectare
voor de opwek van zonne-energie in het
buitengebied. Na twee jaar vindt een
evaluatie plaats en bepalen we wat nodig
is voor de jaren erna.

Waar is ruimte voor de opwek van zonne-energie?
Waar komen de zonnepanelen?

We willen dat de zonnepanelen op
plekken komen, die het minste nadeel
opleveren voor landschap, landbouw en
andere functies. Daarom gebruiken we de
zonneladder. Een zonneladder bestaat uit
verschillende treden, waarbij de locaties
op de bovenste trede de grootste voorkeur
hebben, en de onderste treden de minste.
Door de grootste nadruk te leggen op de
bovenste treden zorgen we ervoor dat de
meeste zonnevelden terecht komen op de
plekken die de grootste voorkeur hebben.
Toch hebben we ook locaties nodig die
in trede 3 vallen, omdat de opgave nu
eenmaal zodanig groot is. De gebieden
die vallen onder trede 4 sluiten we uit,
voor trede 3 stelllen we een maximum in
en voor trede 2 en 1 een streefgetal.

Hoe groot mogen de zonnevelden worden?

Kern landgoed
Uitgesloten
Natuur Netwerk Nederland (NNN)

gebieden

Daar gaat de gemeente nog een keuze in
maken. We zien drie varianten:
1. Kiezen voor alleen kleinschalige
zonnevelden gekoppeld aan andere
functies, bijvoorbeeld landbouw of
natuurontwikkeling. Dit zijn velden tot
maximaal 2 a 3 hectare groot.
2. Kiezen voor alleen middelgrote locaties
van minimaal 3 hectare. Deze locaties
worden goed ingepast en aan het zicht
onttrokken. Dan hebben we op meer
plekken een zonneveld dan als we
kiezen voor middelgrote zonnevelden.
3. Kiezen voor een combinatie van
beiden.

Voorbeelden middelgrote locaties

In de zonneladder zijn per trede gebieden opgesomd, die eronder vallen. Ook is een streefgetal
opgegeven in trede 1 en 2. Voor trede 3 geldt een maximum voor de komende twee jaar.

Voorbeelden kleinschalige zonnevelden

Hoe kunnen zonnevelden worden ingepast?

Aan welke voorwaarden moeten
zonnevelden voldoen?

Om de aanleg van een zonneveld
kwaliteit te geven en financieel haalbaar
te maken, willen we een aantal harde
eisen en een aantal zachte eisen instellen.
Harde eisen zijn eisen, die bij elk veld
verplicht zijn. De zachte eisen zijn een
set van eisen, waar de initiatiefnemer
zo hoog mogelijk op moet scoren. Als
hij niet aan een zachte eis tegemoet
kan komen moet hij beargumenteren
waarom dat niet kan. Deze combinatie
geeft zekerheid voor omwonenden en
andere belanghebbenden, maar biedt
ook flexibiliteit en mogelijkheden om
maatwerk te leveren.

Harde eisen:

• Omgevingsdialoog. De initiatiefnemer
voor een zonneveld maakt een plan
voor de inrichting in overleg met de
buurt en de gemeente.
• Van het totale oppervlakte van een
zonneveld is 25% landschappelijk
inpassing en/of natuurontwikkeling.
In gebieden die vlakbij natuurgebieden
liggen (‘groene contourgebieden’)
moeten deze landschapselementen ook
instandblijven nadat de zonnepanelen
zijn opgeruimd.
• Zonnepanelen zijn in principe tijdelijk.
Na een periode van 25 tot 30 jaar
worden de zonnepanelen opgeruimd of
wordt er een nieuw besluit genomen.
• De landschappelijke inpassing en/of
natuurontwikkeling sluit altijd aan bij
de kenmerken van het landschapstype,
bijvoorbeeld historische kavelpatronen
en inheemse boomsoorten.
• De bodemkwaliteit (zowel bodemleven
als chemische kwaliteit) moet behouden
blijven of ontwikkeld worden. Hiervoor
is een minimum aan licht en water
nodig op de bodem.
• Er is sprake van lokaal eigenaarschap
of de lokale samenleving kan financieel
participeren.
• De initiatiefnemer laat vooraf een
haalbare businesscase zien.
• De hoogte van de zonnepanelen is
maximaal 1,5 meter (onder ooghoogte).
Afwijking is alleen bespreekbaar
als de extra hoogte ten goede komt
aan een dubbelfunctie, bijvoorbeeld
landbouwkundig gebruik of als er
sprake is van hoogteverschillen binnen
het perceel.

Zachte eisen:

• Dubbelgebruik: het combineren van
een zonneveld met bijvoorbeeld
waterberging,
biodiversiteit,
landschapselementen,
landbouw,
geluidsscherm, recreatief medegebruik,
etc.
25%

75%
Landschappelijke inpassing

Kenmerken van het landschapstype

• Afspraken over een nuttige bestemming
na afloop, die nu al wordt vastgelegd.
Dit kan landbouw, groen of natuur zijn.
• Stimuleren lokale initiatiefnemers
boven projectontwikkelaars van buiten
de regio.
• Stimuleren combineren wind- en
zonne-energie, omdat dit veel gunstiger
voor de netwerkcapaciteit is.
• De initiatiefnemer is aangesloten bij de
‘gedragscode Zon op Land’ van Holland
Solar en/of andere keurmerken.
• De initiatiefnemer maakt gebruik
van een innovatief ontwerp voor het
zonneveld en/of innovatieve methode
van participatie.
• Kwalitatief hoogwaardig alternatief voor
hekken rondom het zonneveld.

Opstelling zonnevelden

Maximale hoogte zonnevelden

Zonnevelden koppelen aan recreatie

We horen graag uw mening over het opwekken van duurzame energie
De ideeën over het opwekken van duurzame energie die we in deze brochure beschrijven
zijn opgesteld op basis van vele gesprekken en een online vragenlijst eerder dit jaar.
Maar ze zijn nog niet definitief. We horen graag hoe u hierover denkt.
• Heeft u nog ideeën hoe we nog meer energie kunnen besparen of opwekken in
bebouwd gebied?
• Wat zijn uw argumenten voor of tegen de verschillende varianten zonnevelden die in
deze brochure staan toegelicht?
• Heeft u nog andere ideeën voor de plaatsing van zonnevelden in het buitengebied?
• Wat is uw mening over de harde eisen (eisen die voor elk zonneveld gelden) die we
willen stellen aan zonnevelden?
• Wat is uw mening over de zachte eisen (eisen waarop een initiatiefnemer zo goed
mogelijk moet scoren) die we willen stellen aan zonnevelden?
• Waar moeten we op letten als we bij agrarische bedrijven aanvullend aan zon op dak
of een klein zonneveld een kleine windmolen toestaan?
• Wat wilt u dat er wordt onderzocht als wordt bepaald of er windmolens langs d eA28
kunnen komen?
• U kunt uw antwoorden op deze vragen tot en met 20 oktober 2021 kwijt op onze
website: https://leusdenzonenwind.nl of:

Wat doen we met uw mening?
De ingebrachte ideeën en oplossingen gebruiken we allereerst
om het uitnodigingskader te verbeteren. De gemeenteraad
moet hierover een besluit nemen. We gebruiken de verzamelde
meningen ook om de gemeenteraad goed te informeren hoe
inwoners en belanghebbenden over het opwekken van energie
in Leusden denken. Welke argumenten voor en tegen voor
hen belangrijk zijn. Uitindelijk moet de gemeenteraad al deze
argumenten wegen en een knoop doorhakken. Naar verwachting
spreekt de gemeenteraad hierover op 2 en 16 december 2021.

Wilt u op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief:
https://leusdenzonenwind.nl

