
D66 
Christen p p, 

Unie 	I 
SGP tag  SR) 

L14/41eM MOTIE INNOVATIE IN DUURZAAMHEID VOOROP — M.6.1 
4,421/64/d/W 

De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 18 maart 2021 
Agendapunt 6.  RV  Routekaart energieneutraal Leusden 

Onderwerp: meer oog voor innovatie en duurzaam omgaan met onze leefomgeving 
Overwegende dat: 
- 	het merendeel van de inwoners zich realiseert dat er iets moet gebeuren op 

duurzaamheidsgebied, maar daarbij meer oog willen voor innovatie; 
- 	we in de energietransitie op dit moment alleen gebruik kunnen maken van bestaande 

technieken: wind en zon; 
- 	in het raadsvoorstel wordt aangegeven dat er naast deze bestaande technieken ook zal 

worden geëxperimenteerd met innovaties, zodat we de tweede helft van de opgave 
kunnen realiseren met nieuwe technieken die bijvoorbeeld goedkoper zijn of minder 
impact hebben op onze leefomgeving; 

- 	in de routekaart op dit moment niet wordt gesproken over het duurzaam verwijderen na 
de levensduur van de zonneweides en windmolens; 

- 	dit gegeven in de uitnodigingskaders een prominentere plek moet krijgen. 

Verzoekt het college: 
- 	het duurzaam verwijderen van zonnevelden en windmolens als voorwaarde te stellen 

bij de plaatsing ervan; 
elke 2 jaar niet alleen de routekaart maar ook het uitnodigingskader te evalueren en 
aan te passen waar nodig en mogelijk naar de dan geldende realiteit dankzij de in 
ontwikkeling zijnde innovatie; 

- 	de resultaten van het uitnodigingskader mee te nemen in de actualisatie van de 
gemeentelijke omgevingsvisie t.b.v. de omgevingsplanwijzigingen die in de toekomst 
zonnevelden wel/niet mogelijk zullen maken; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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