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Raad(swerkgroep Energietransitie)
Erik van Beurden
Donderdag 21 januari 2021
Raadsbetrokkenheid bij proces uitnodigingskader

Inleiding
Naar verwachting behandelt de raad in maart het voorstel over de routekaart
Energieneutraal Leusden 2040. Onderdeel van dat voorstel is om als volgende stap en met
inachtneming van de routekaart en de hierover op 1 oktober 2020 aangenomen raadsmoties
over de zonneladder, windladder en financiële participatie, een uitnodigingskader op te
stellen dat duidelijk maakt welke vorm van duurzame opwek, waar, onder welke
voorwaarden in het buitengebied mogelijk wordt.
Deadlines
Met de vaststelling van de routekaart kan ook het participatieve proces om te komen tot het
uitnodigingskader een vervolg krijgen. Het college heeft toegezegd de uitkomst hiervan in
het tweede kwartaal van 2021 aan de raad voor te leggen. Tevens zal er lokaal en regionaal
besluitvorming moeten plaatsvinden over het definitieve bod 1.0 van de Regionale Energie
Strategie, dat 1 juli aan het nationaal programmabureau moet worden aangeboden.
Planning en raadsbetrokkenheid
Om het participatieve proces voor het uitnodigingskader, gelet op deze beide deadlines,
tijdig te kunnen starten, worden de voorbereidingen hierop nu reeds getroffen. De
raad(swerkgroep energietransitie) wordt met dit memo gevraagd om in de voorbereiding
mee te denken over de processtappen voor het uitnodigingskader, nog voordat de routekaart
in de raad is behandeld.
Verzoek aan raadswerkgroep energietransitie: aan de voorkant van het proces als
klankbordgroep meedenken over c.q. reageren op het uitgewerkte procesvoorstel om te
komen tot een uitnodigingskader. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een rol als klankbord
voor het proces. De inhoudelijke bespreking van het uitnodigingskader zal plaatsvinden
binnen de reguliere raadsbijeenkomsten (Uitwisseling, Informatieavond en
Raadsvergadering)

Processtappen
Het participatieproces borduurt voort op de inzichten die zijn verkregen met de enquête over
de energietransitie en de inspraakbijdragen die onderdeel waren van de besluitvorming over
de RES.
De eerstvolgende stap in het participatieproces zijn interviews en (online)
gesprekken/bijeenkomsten om meningen en belangen van inwoners en belanghebbenden
op te halen. Dit wordt gecombineerd met ambtelijke en bestuurlijke inzichten en
beleidskaders, regelgeving etc. Op basis daarvan ontstaat een eerste beeld (met
bijvoorbeeld verschillende scenario’s, dilemma’s en keuzeopties) dat in de tweede stap van
het participatie-proces wordt voorgelegd aan inwoners en stakeholders.
Deze tweede stap in het participatieproces zal pas plaatsvinden na raadsbehandeling van
het raadsvoorstel over de routekaart Energieneutraal Leusden 2040.
Detailplanning en bespreek- beslismomenten raad
Onderstaand de planning van het proces om te komen tot een uitnodigingskader in detail
(met in vet de momenten waarop de raad(swerkgroep) betrokken wordt).
Stap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Startgesprek
Inlezen en eerste analyse
Interviews met enkele stakeholders
Ambtelijke werksessie
Ambtelijke afstemming over communicatie en de
projectwebsite
Startbijeenkomst raadsklankbordgroep
Ambtelijke werksessie en bijeenkomst denktank
Stuurgroep
Bewonersbijeenkomst en internetconsultatie
Raad informatiemarkt en –ronde Routekaart
Leusden Energieneutraal
Raadsbehandeling Routekaart
Regiobijeenkomst raden RES
Concept uitnodigingskader
Uitwisseling raad 1ste concept uitnodigingskader
en stand van zaken RES
Ambtelijke werksessie
2e concept uitnodigingskader
Raadsklankbordgroep over aanpak en opzet
maatschappelijke gesprekken en internetdiscussie
Stuurgroep
Aanpassen 2e concept uitnodigingskader
Maatschappelijke gesprekken, incl. internetdiscussie
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Datum

5
6
6
7 - 10
9

4 feb.
11 feb
8 – 12 feb
15 feb -12 mrt
4 maart

10
11
12
12

11 maart
15 maart
22 maart
25 maart

13
13
14

29 mrt – 3 apr
1 april
5 – 9 april

14
15
16 - 19

5 – 9 apr
12 – 16 apr
19 apr – 14 mei

11 t/m 15 jan
21 jan.
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21.
22.
23.

Oplevering uitnodigingskader zon en wind
Besluitvorming raad RES
Besluitvorming raad Uitnodigingskader

20 - 21

17 – 29 mei
1 juli
1 juli
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