
 

MOTIE  - M.5.2

De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 1 oktober 2020, 
agendapunt 5. RV Concept RES Regio Amersfoort 1.0

Onderwerp: Zonneladder – samen aan de lat voor duurzaam zongebruik

De constructieve zonneladder *, zoals opgesteld door de Natuur- en Milieufederaties, dient als een 
leidraad voor gemeente, inwoners en bedrijven om op een zorgvuldige manier locaties te kiezen voor 
zonnepanelen/-velden/-parken en deze op een zorgvuldige manier ruimtelijk in te passen.

Overwegende dat:
- We als zelfstandige gemeente binnen de RES-opgave uitvoering moeten geven aan de RES; 
- De gemeente Leusden naast de bijdrage aan de RES een eigen ambitie heeft om

uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn of zoveel eerder als mogelijk ( coalitieakkoord,
energieakkoord).

- Deze ambitie alleen kan worden gerealiseerd, wanneer er binnen de grenzen van de
- gemeente voldoende opwekcapaciteit wordt gerealiseerd.
- Uit de enquête gehouden onder de inwoners waarin hun mening is gevraagd over het concept 

bod, blijkt dat een groot percentage voorstander is van kleine en grote zonnevelden zowel aan 
de dorpsrand als in het buitengebied;

- We rekening willen houden met de verschillende gebiedskwaliteiten in Leusden en we per 
gebied willen bepalen met welke kaders wij zonnevelden toestaan;

- Het voor agrariërs in de huidige tijd interessant kan zijn om hun land beschikbaar te stellen 
voor zonne-energie-opwekking;

- Het realiseren van zonnevelden zoveel mogelijk moet bijdragen aan de biodiversiteit;
- Het opwekken van zonne-energie financieel aantrekkelijk kan zijn voor iedereen;
- Een zonneladder een kader kan bieden voor optimale keuze afwegingen bij het zonne-energie-

opwekking rekening houdend met landschappelijke- en economische waarden.

Verzoekt het college:
1. Eerste kwartaal 2021 een heldere zonneladder te presenteren waarbij:
      -    een logische opbouw van prioritering in tredes zichtbaar is, waarbij de ladder van 
           de NMF als leidraad kan dienen en naar de Leusdense wensen en eisen kan 
           worden aangepast;
      -    de verwachtingen tussen gemeente, inwoners, verenigingen en bedrijven worden 
           gemanaged;
      -    duidelijk is dat er binnen de gemeente een maximum percentage landbouwgrond 
           en natuurgrond beschikbaar zal worden gesteld voor zonnevelden; 

-  Waar mogelijk er een positieve bijdrage aan biodiversiteit wordt geleverd.
2. In deze zonneladder ook aan te geven op welke tredes (financiële) participatie een 

mogelijkheid c.q. vereiste is en hoe dit werkt;
3. De zonneladder te verwerken in een beleidsregel zodat voor een ieder de kaders 

helder zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.
CDA                               GL/PvdA          

Hilde van den Heuvel     Fenneke van de Vegte
* https://www.natuurenmilieufederaties.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2019/01/De-constructieve-
zonneladder_NMFs.pdf 
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