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Concept RES/RES-bod moet gereed zijn op 1 juni 2020



Waar staan we nu in het RES-proces…



Waar staan we nu in het RES-proces:

• Opbrengst lokale ateliers en andere sessies is gecombineerd in 
ruimtelijke scenario’s/principes

• Kansenkaart voor netinfrastructuur is (bijna) gereed

• Raadsbetrokkenheid moet nog vorm krijgen (o.a. via griffiersoverleg
en BORA)

• Na lange discussie overeenstemming wethouders over ambitieniveau 
RES-bod 



Waar ging die discussie over?
Even terug naar het Klimaatakkoord

Doel: 49% minder CO2 in 2030 t.o.v. 
1990

Vijf thema’s (tafels):
• Elektriciteit
• Gebouwde omgeving
• Landbouw
• Mobiliteit 
• Industrie

Elk thema eigen opdracht voor CO2 
reductie/opwek



Bijdrage aan Rijksdoel via RES

Bijdrage aan Rijksdoel via 
Transitievisie Warmte



Verschil in opgave / ambitie

Opdracht RES: lever een gewogen 
bijdrage aan 35 TWh opwek in 2030 

Dat betekent regionaal:

13 windturbines 
én 
120 hectare zonneweide

Regio doelstelling: 49% CO2 reductie in 
2030 t.o.v. 1990 

Dat betekent regionaal:

77 windturbines
én 
690 hectare zonneweide

of ieder andere mix met zelfde opbrengst





Uitkomst regio-discussie:

Binnen het concept RES-bod

• Praktische 1e stap;  
Duurzame Opwek minimaal 0,21 TWh

• Versnellers toepassen (bijv. onbenutte 
SDE-subsidies)

• Besparingen realiseren: 24% minimaal 
bereiken

Buiten het concept-RES-bod…

…maar wel in regionale doelstelling
• 49% CO2-reductie in 2030
• Periodieke herijking
• Vol inzetten op zon-pv op dak
• Tijd voor onderzoeken impact innovaties 

(denk aan groengas, geothermie etc.) 
• Tijd om ambitie-niveau eindbod te bepalen 

(gereed 1 mrt 2021) 



Leusden 
energieneutraal

(in 2040 of 
liever eerder)

Besparing -39%

27

136



Wat hebben we al gerealiseerd?
Duurzame opwek – zon o.a.

• 56 SDE(+) subsidies verleend 
• in het buitengebied (Project Vallei Horstee

en individuele boeren)
• op bedrijfsdaken (o.a. Pon)
• private daken (o.a. via duurzaamheidslening)

Bebouwde omgeving o.a.
• NOM-nieuwbouw-eis
• WSL-renovaties
• Hamershof



Welk scenario kiezen we? Wat zijn de dilemma’s…

Passen we ons ambitieniveau aan aan de regio?
Ook als we weten dat we dan eigenlijk te langzaam gaan en dus over 
twee jaar nog sneller moeten

Of…

Houden we vast aan onze eigen ambitie?
Ook als dat betekent dat anderen dan achterover 
gaan leunen



Welk scenario kiezen we? Wat zijn de dilemma’s…

Eerst anderen (bijv. Defensie, Rijkswaterstaat, Prorail, Eemmeer) pas daarna 
wij?

of… 

niet op anderen wachten? 
ook niet als dat ten koste van Leusdens landschap gaat



Welk scenario kiezen we? Wat zijn de dilemma’s…

Willen we voorop lopen om innovaties aan te jagen? 

of…

zoveel mogelijk tijd nemen om innovaties (elders) de tijd te 
geven?



Welk scenario kiezen we? Wat zijn de dilemma’s…

In de regio ieder voor zich? 

of...

Leusden als regionale elektriciteitsleverancier en 
warmte afnemer?



Hoe zou dat er uit kunnen 
zien?

Ruimtelijke scenario’s











En voor Leusden?
…waar liggen in kansen en waar liever niet?





1. Bebouwd gebied

2. Leusderheide

3. Landgoederenzone

4. Slagenlandschap

5. Kampenlandschap

6. Hessenweg

























Ruimtelijke scenario’s/keuzes? 

Voorkeur voor ordeningsprincipe / scenario wind



Ruimtelijke scenario’s/keuzes? 

Voorkeur voor ordeningsprincipe / scenario zon



Ruimtelijke scenario’s/keuzes wind? 

Grote windturbines alleen op defensie- (en industrie?)terrein 
en

alleen kleine windturbines in buitengebied? 
(en wat is klein)



Ruimtelijke scenario’s/keuzes zon? 

Minimale aantasting landschap? 
of

Op zoek naar wat welk landschapstype maximaal kan hebben?



Ruimtelijke scenario’s/keuzes zon? 

Universele voorwaarden stellen aan duurzame opwek in buitengebied?
Bijv. alleen bij meervoudig ruimtegebruik of kwaliteitsimpuls, vergroten 
biodiversiteit, toegankelijkheid, combi energie en agrarische productie

En/of
Dezelfde voorwaarden maar per gebied de draagkracht 
bepalen?



Ruimtelijke scenario’s/keuzes zon? 

Draagkracht voor “zonne-energie” per gebied bepalen? 

Van hoog naar laag qua draagkracht: 

Hessenweg - Landgoederenzone - Slagenlandschap -
Kampenlandschap



Ruimtelijke scenario’s/keuzes zon? 

Van hoge naar lage “draagkracht” strengere eisen stellen?
Bijv. 

Kwaliteit landschappelijke inpassing 
Bijdrage biodiversiteit/natuur
Max. aan omvang per zonneveld en van totale gebied
Max. dichtheid panelen per m2



Vervolg

Regionaal:
• Regionale raadsledenbijeenkomst is in voorbereiding
• 31 maart regionale bijeenkomst inspraak stakeholders

In Leusden:
• Vertaling gesprek over keuzes in memo met beslispunten


