
Optioneel subtitel

Uitnodigingskader zon en wind

Introductie:
- Net iets meer dan een jaar geleden, op 1 oktober nam de gemeenteraad van Leusden 

een motie aan en gaf daarmee het college een opdracht: laat de route naar een 
energieneutraal Leusden zien en maak een kader voor opwek van duurzame energie 
buiten de bebouwde kom

- Tijdens de uitwisseling van 4 november is toegelicht hoe het proces om te komen tot het 
uitnodigingskader er uit zag. 

- Vanavond lichten we toe hoe we de uitkomsten van dit proces hebben vertaald in het 
uitnodigingskader 
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2Duurzame Opwek

Noodzaak en urgentie zijn 
bekend en breed gedragen

Waarom? 

Eerst een blik op het geheel: waarom zijn we hier nu mee bezig? Onlangs, in Glasgow, 
praten regeringsleiders van over de hele wereld over hoe we de opwarming van de aarde 
kunnen beperken en de gevolgen van de opwarming kunnen verminderen. Nederland 
beloofde in 2018, in Parijs, dat we in 2030 49 % (bijna de helft) minder CO2 zouden 
uitstoten. 

In Nederland is dit uitgewerkt in het klimaatakkoord in 2019. De effecten die we nu al zien 
zijn dit jaar niet beperkt gebleven tot landen ver weg. De grote hoeveelheid neerslag in de 
Ardennen en Limburg en de overstromingen die dit gaf was te herleiden tot veranderde 
neerslagpatronen, veroorzaakt door een veranderd klimaat. En hier dichtbij, nog geen 15 km 
hier vandaan bij onze buren op de Utrechtse Heuvelrug: de valwind.  

We kunnen kortgezegd niet niets doen, we moeten aan de slag. Dat gevoel dat we niet stil 
kunnen blijven zitten wordt door heel veel mensen herkend. Zij verwachten ook van ons als 
gemeente dat we actie ondernemen.
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Wat doen we al aan energie besparing 
en opwekking op en bij gebouwen?

Onder andere…

Besparen:

• Wijk voor wijk isoleren: Eurowoningen en Alandsbeek

• LED-verlichting op straat en bij sportverenigingen

• Laadpalen

Opwekken:

• Duurzaamheidsleningen

• Bedrijvenaanpak ‘Maak werk van zon’

Besparen en opwekken:  

• Energieloket ‘IkWilWatt’

• Energieproject Vallei Horstee

• Gemeentelijke gebouwen

Hoe zit die actie er dan uit?

De grootse opgave is energie besparen, want energie die je niet gebruikt hoef je ook niet 
duurzaam op te wekken. Daarnaast willen we zoveel mogelijk energie opwekken binnen de 
bebouwde kom.
Hier werken we op allerlei manieren aan.

Een paar voorbeelden:
- We gaan wijk voor wijk aan de slag met het isoleren van woningen. We beginnen met de 

wijken Rozendaal en Alandsbeek, maar alle wijken komen voor 2040 aan de beurt.
- We hebben sportverenigingen geholpen om collectief over te gaan op LED-verlichting
- We faciliteren elektrisch rijden door het aantal laadpalen te vergroten
- We verstrekken duurzaamheidsleningen zodat mensen die het geld niet op de bank 

hebben staan, toch hun dak vol kunnen leggen met zonnepanelen
- We helpen ondernemers erachter komen doe ze energie kunnen besparen en hun 

bedrijfsdak kunnen volleggen met zonnepanelen en wat ze dat oplevert.
- Voor alle inwoners is het energieloket, IkWilWatt,  beschikbaar en zijn er 

energieadviseurs die onafhankelijk advies kunnen geven. De energieadviseurs zijn 
inwoners van Leusden die graag hun kennis delen en steentje bijdragen.  

- We financieren het project van Vallei Horstee om met boeren te zoeken naar 
besparingsmogelijkheden en mogelijkheden om hun daken in te zetten voor 
zonnepanelen
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- We verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen met zonnepanelen en zuinige 
klimaatinstallaties
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Op koers: 

• met besparen en opwekken in bebouwd 
gebied

• elektrisch rijden en laadpalen

Waar staan we nu?

Eerste (hoopgevende) inzichten over 
aquathermie, riothermie en geothermie

Waar hebben al deze projecten ons nu gebracht?

In bebouwd gebied liggen we op koers om onze doelen te halen: 
- We hebben al bijna 15% energiebesparing gerealiseerd (doel is 50%) 
- Er zitten al 34000 panelen op woningen (op bijna een kwart van de woningen zitten 

geregistreerde panelen)
- Er zitten bijna 30.000 panelen op bedrijven.
- Totaal liggen er ruim 62.000 panelen op Leusdense daken. Ons doel is minstens 130.000 

panelen op de daken te krijgen.

Elektrisch rijden:
- Ongeveer een verdubbeling van laadpalen en elektrische auto’s in afgelopen jaar.

Innovaties:
- Eerste inzichten in de potentie van aqua- en riothermie zijn positief. Over ultradiepe 
geothermie is er nog veel onzeker.
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Waar werken we naartoe?

5Duurzame Opwek

Einddoel is energieneutraal in 2040, maar voor periode 
na 2030 is er nog heel veel onzeker. 

Eerste grote mijlpaal is 2030: dan willen we halverwege 
ons doel zijn om energieneutraal te zijn

Dat is in lijn met (internationale) klimaatakkoord van 49%CO2-emissie

Daarom nu plannen voor buiten de bebouwde kom gericht op halen 
(klimaat)doel 2030

Waar werken we naartoe?

We horen vaak dat Leusden te ambitieus is omdat het onze ambitie is om al in 2040 

energieneutraal te zijn in plaats van in 2050 waar landelijk en internationaal naar wordt 

toegewerkt. 

Het eerlijke verhaal is dat er echter voor de verre toekomst nog heel veel dingen onzeker 

zijn. We hebben wensen en verwachtingen ten aanzien van hoopgevende nieuwe 

technieken. Maar of die er in de toekomst gaan komen, weten we niet zeker en op wensen 

kun je geen plannen of beleid maken.

Daarom richten wij ons eerst op 2030. Dat is een termijn waarvoor je beter voorspellingen 

kunt doen en berekeningen kunt maken. En zelfs voor die termijn zijn er nog zaken onzeker 

en willen we niet alles dichttimmeren. 

In 2030 willen we halverwege onze ambitie zijn om in de toekomst energieneutraal te 

worden. Dat is in lijn met het internationale klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO2 uit 

te stoten. Daarin is Leusden dus niet ambitieuzer. Maar we nemen wel onze 

verantwoordelijkheid door plannen en beleid te maken dat we het doel van 2030 kunnen 

halen. Verder in de toekomst kijken we op dit moment als het om opwekken van energie 

buiten de bebouwde kom gaat, niet.
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Waar werken we 
naartoe?

6Duurzame Opwek

Besparen
50%

65.000 zonnepanelen 
op woningen 

65.000 
zonnepanelen 

op en bij 
bedrijven

Restant duurzaam op 
te wekken

38%

Op koers met 
maximaal besparen 
en opwekken op en 
bij bebouwing…

..én duurzame 
opwek buiten 
bebouwde kom 
nodig

Hierbij zetten we alles op alles in bebouwd gebied qua besparen en opwekken. Maar we 

gebruiken zoveel energie dat we het vraagstuk niet alleen in bebouwd gebied kunnen 

oplossen. Ter referentie: de elektriciteit die we gebruiken is maar iets meer dan een tiende 

van het totale energieverbruik van Leusden. Het overgrote deel van de energie verbruiken 

we om woningen en gebouwen te verwarmen en voor onze mobiliteit. Daarom is alleen het 

besparen van energie en het opwekken van energie op de daken in de bebouwde kom niet 

genoeg. Als we onze doelen willen halen, dan resteert er volgens onze huidige berekeningen 

nog ruim een-derde van alle energie die we dan nog duurzaam moeten opwekken om 

energieneutraal te zijn. Hopelijk gaan innovaties ons helpen om op termijn deze 38% met 

andere technieken in te vullen. Maar het klimaat wacht niet op innovaties. Daarom moeten 

we nu al, naast de opwek en besparing in bebouwd gebied, aan de slag ook met het 

opwekken van energie buiten de bebouwde kom. Het is dus niet “of-of” , of “eerst dit-dan-

dat”, maar tegelijkertijd “én-én-én”… 

6



7Duurzame Opwek

Uitnodigingskader opwek buiten bebouwde kom

én verantwoordelijkheid nemen 
om klimaatdoelen te halen

zorgvuldig proces om belangen te wegen

Als je ruimte wil geven voor het opwekken van energie buiten de bebouwde kom dan 
botsen er allerlei functies en waarden met elkaar. De waarde van het open landschap, de 
functie van landbouwgrond, natuur en recreatie, biodiversiteit én de energietransitie. Het 
gaat uiteindelijk om het afwegen van al die belangen op een verstandige, en zorgvuldige 
manier. Met het proces van het uitnodigingskader hebben we de inbreng van heel veel 
mensen gebruikt om goed in beeld te krijgen hoe zij deze functies en waardes zien. Om dat 
zorgvuldig af te kunnen afwegen tegen het belang van de energietransitie en het halen van 
de klimaatdoelen. Een zorgvuldig en transparant proces om belangen te wegen én 
klimaatdoelen te kunnen halen.
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Wat is een uitnodigingskader en waarom is het nodig?

Uitnodigingskader is:

• Afweging: wat zijn betere en mindere plekken 

• Meetlat: bepalen wat goede plannen zijn en wat niet

• Sturingsinstrument: om goede plannen op betere plekken te krijgen

• Uitnodiging maar geen plan: gemeente is geen initiatiefnemer van projecten

Zonder uitnodigingskader: 

• geen integrale afweging van plekken en voorwaarden

• geen duidelijkheid voor initiatiefnemers en inwoners

Duurzame Opwek

Waarom is een uitnodigingskader nodig? 
Met dit kader kunnen we sturen. Dus sturen op de kwaliteit van plannen, op de hoeveelheid 
ruimte die we hiervoor willen geven en op de plekken die het meest geschikt zijn. Een grote 
gedeelde zorg is namelijk datgene wat we allemaal mooi vinden, ons landschap, en om daar 
goed mee om te gaan. Daarom is het goed om een set aan regels te hebben voor de opwek 
van duurzame energie.
Het kader geeft dus een afweging, het is een meetlat en een sturingsinstrument.
Zonder kader hebben we deze regels niet. Dat geeft onduidelijkheid en maakt een goede en 
transparante afweging moeilijker. 

Het uitnodigingskader is dus GEEN plan van de gemeente. Het is een kader om plannen van 
initiatiefnemers aan te toetsen. 
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Wat hebben we gehoord tijdens proces?

• Weerstand tegen ambitie en tempo

• Weerstand tegen windmolens ivm impact en gezondheidseffecten

• Eerst (alleen) daken en bij bebouwing, pas daarna in de wei

• Zonnevelden niet te groot en zoveel mogelijk uit het zicht

• Zorgen over bodem en afval

• Meer duidelijkheid over tuinzonneveldjes en kleine windmolens

• Zorgen over klimaat en haalbaarheid klimaatdoelen

Duurzame Opwek

Twee weken geleden vertelden we u al welke inbreng we hebben opgehaald en hoe we dit 
tijdens het proces hebben verwerkt. Hier nogmaals kort de punten die we het meest hebben 
terug gehoord tijdens de inwonersconsultatie in mei, de stakeholdergesprekken in 
september en de bijeenkomsten en straatgesprekken in oktober:
- Allereerst zorgen en vraagtekens bij de ambitie en het tempo: waarom 2040 ipv 2050 en 

waarom wil Leusden helemaal zelf energieneutraal worden. Kunnen we dit niet beter 
later en of elders oplossen?

- Windmolens; grote zorgen vooral bij mensen die in de buurt van de A28 wonen; zij, en 
ook veel anderen zeggen “nee” tegen windmolens in Leusden. 

- Wat we ook veel hebben gehoord is de oproep “Eerst de daken, pas daarna het 
buitengebied”. Er is een zorg dat het grootste deel van opgave in het buitengebied wordt 
ingevuld en dat vervolgens zal blijken dat het niet meer nodig is nog meer te doen en 
daarmee de daken of plekken binnen de bebouwde kom onvoldoende worden benut. 

- Mensen vinden zonnevelden ook niet mooi dus ze willen dat ze niet te groot en niet te 
zien zijn.

- Er zij ook zorgen over de effecten van zonnepanelen op de bodem en wat er met de 
zonnepanelen gebeurt als deze over 25 jaar niet meer nodig zijn; zijn zonnepanelen het 
nieuwe asbest?

- En tegelijkertijd hebben we ook mensen gehoord met zorgen over het klimaat en mensen 
die om actie vragen en zich afvragen of we op deze manier wel snel genoeg gaan en 
voldoende bijdragen aan de oplossing van het probleem.
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Hoe komen deze zorgen terug in het 
uitnodigingskader?

Zon:

• Zonneladder: onderscheid naar wenselijkheid van locaties
…met alleen ruimte voor eerste stap zonder ambitie los te laten

• Aanwijzen van gebieden van “ja-graag” tot “nee nooit”
…inzetten op “ja-graag” o.a. door werk te maken van de boerendaken

• Eisen en beoordelingscriteria voor zonnevelden

Wind:

• Onderscheid naar soorten molens en locaties

Duurzame Opwek

We hebben deze zorgen heel duidelijk te horen gekregen. Maar dat wil niet zeggen dat we 
deze allemaal 1 op 1 hebben overgenomen. 
Immers, dat we ruimte gaan bieden voor duurzame opwek buiten de bebouwde kom was de 
opdracht van de raad bij de vaststelling van de routekaart naar een energieneutraal Leusden 
afgelopen maart. 
En er zijn geen nieuwe inzichten die die opdracht hebben veranderd. Maar we hebben wel 
alle ingebrachte belangen en argumenten zo zorgvuldig mogelijk gewogen en een voorstel 
gedaan waarmee we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de geuite zorgen en we 
tegelijkertijd ook een verstandige start kunnen maken met het opwekken van energie buiten 
de bebouwde kom.

Dit is hoe we dat in het uitnodigingskader hebben gedaan:
Voor zonne-energie:
- De invulling van de zonneladder maakt het mogelijk er op te sturen dat we de meest 

gewenste plekken voor zonne-energie maximaal gebruiken en dat we een maximum 
stellen voor de minst gewenste plekken. Zo bieden we nu alleen ruimte voor een eerste 
stap voor de komende twee jaar, zonder het halen van de doelstelling voor 2030 los te 
laten.

- Met het uitnodigingskader wordt duidelijk wat deze meest en minst gewenste plekken 
zijn (ja, graag, ja mits, nee tenzij en nee nooit); en we gaan nog meer werk maken van de 
“ja-graag” –plekken. Onder andere met de taskforce gericht op meer zonnepanelen op 
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boerendaken.

- Met het uitnodigingskader hebben we duidelijke eisen en criteria om ervoor te zorgen 
dat er plannen komen waar mensen van kunnen meeprofiteren en die zo goed mogelijk 
zijn ingepast in het landschap en zo min mogelijk negatieve effecten hebben. 

Wind:
- Voor windmolens is er onderscheid gemaakt naar drie typen molens: grote molens, 

erfmolens en kleine molens en is per type molen aangegeven hoe we hiermee verder 
gaan.
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Trede 1

Trede 2

Trede 3

Trede 4

Duurzame Opwek

De zonneladder
Links naast de zonneladder is weergegeven wat we binnen de bebouwde kom nastreven, 
maar de zonneladder heeft betrekking op buiten de bebouwde kom. 

We hebben verschillende gebieden onderscheiden. 
Allereerst de gebieden waar we het liefst duurzame opwek hebben. Dat is trede 1. Dat is op 
de daken, parkeerplaatsen en langs de snelweg. Dat noemen we de “ja-graag gebieden”. Dit 
zijn geen gemakkelijke plekken maar we willen hier 5 hectare zonne-energie realiseren.

Dan trede 2 de “Ja-mits gebieden”. Dit zijn plekken langs de rand van bebouwde kom of 
direct aan een agrarisch bouwblok. Hier kunnen alleen kleine zonnevelden van max 1 
hectare. In totaal streven we naar 10hectare zonne-energie in deze gebieden. 

Trede 3 zijn de “nee-tenzij gebieden”. Hier kunnen zonnevelden komen, maar deze moeten 
wel goed zijn ingepast en aan voorwaarden voldoen. In totaal willen we de komende 2 jaar 
ruimte geven voor 5 hectare zonneveld in deze gebieden. 

Tot slot trede 4, dit zijn de “nee-nooit gebieden”. Dat zijn gebieden die onderdeel zijn van 
het Natuur Netwerk Nederland en de kernen van de landgoederen. Hier zien we geen plek 
voor zonnevelden.

Trede 3 en 4 is het gebied waar veel mensen aan denken als we het over het buitengebied 
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hebben en daar bieden we dus ruimte voor max. 5 hectare de komende twee jaar. Dat is 
wezenlijk anders dan de 100 ha zonneveld in 2030 waar we van uitgingen toen we dit 
proces begonnen en wat nog steeds door veel mensen wordt aangehaald en zorgen over 
hebben. We zetten nu alleen een eerste stap van 5 hectare in twee jaar.
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Trede 4 “nee nooit”-gebieden

Duurzame Opwek

Dit is de kaart van de “nee, nooit” gebieden van trede 4, staat ook zo in het 
uitnodigignskader
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Trede 3 “nee 
tenzij”-
gebieden
Max. 5 hectare totaal 
in komende twee jaar

Duurzame Opwek

Dit is de kaart van trede 3 de “nee, tenzij” gebieden. Voor de komende twee jaar wordt hier 
maximaal voor 5 hectare in totaal aan ruimte geboden.
De verschillen in arcering laat de verschillende landschapstypen zien en deze verschillen 
komen terug in de eisen en beoordelingscriteria voor de landschappelijke inpassing
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• Max 1. ha groot

• Streven naar 10 hectare totaal

• Aan de rand van bedrijventerrein

• Aansluitend op boerderij als aanvulling 
op zon op dak

• Gemengde zones rond kernen

• Bij functieverandering

Trede 2 “ja, mits”-gebieden

Duurzame Opwek

De “ja-mits-gebieden” grenzen direct aan bebouwing. Hier streven we naar 10 hectare in 
totaal.
De zonnevelden in de ja-mits-gebieden mogen max. 1 hectare groot zijn. 
Hier dachten we eerst aan 3ha, maar dat hebben we bijgesteld op basis van de reacties die 
we hierop kregen.
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De gebieden: Trede 1 “ja, graag”

• Streven naar totaal 5 hectare (buiten 
bebouwde kom)

• Op de daken

• Op parkeerplaatsen

• Langs wegen

Duurzame Opwek

De plekken waar we het liefst zonnepanelen willen hebben, liggen vooral binnen de 
bebouwde kom op daken en bij bebouwing en wegen. Binnen de bebouwde kom zetten we 
in op 12 ha aan zonnepanelen op en bij bebouwing.
Ook buiten de bebouwde kom is gezocht naar de meest gewenste plekken. Die lijken er te 
zijn voor in totaal 5 hectare, hopelijk nog meer. 
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Onderscheid tussen eisen en beoordelingscriteria

Eisen onder andere voor:
• Omgevingsdialoog 
• Landschappelijke inpassingen en bodemkwaliteit
• Lokaal eigenaarschap of participatie

Bijv. met postcoderoos, energiecoöperatie, financiële deelneming, 
omwonenden regeling, gebiedsfonds

Beoordelingscriteria onder andere voor:
• Dubbelgebruik
• Combinatie met zon op dak

Duurzame Opwek

Eisen en beoordelingscriteria zonnevelden

Hoe zorgen we er nu voor dat de plannen van initiatiefnemers ook goede plannen worden?
Daarvoor moeten plannen allereerst aan een aantal eisen voldoen. 
Onder andere:
- Een goed gesprek met de omgeving over het initiatief
- Zonnevelden in trede 3 moeten landschappelijk zijn ingepast; 25% van het terrein mag 

dan niet bestaan uit zonnepanelen maar uit hagen, struiken etc.
- Er moet ruimte zijn geboden voor een vorm van lokaal eigenaarschap of financiële 

participatie. De manier waarop dat gebeurt schrijven we niet voor, dat is maatwerk.

Naast deze eisen zijn er ook beoordelingscriteria waarop een initiatief zo goed mogelijk 
moet scoren. Denk aan het combineren van verschillende functies en de combinatie van een 
zonneveld met het volleggen van een of meerdere daken.
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Wind(ladder)

• Grote windmolens: hoger dan 
100m ashoogte. Alleen 
onderzoek langs A28

• Erfmolens nu tot 25m 
onderzoeken hoger dan 25m

• Tuinmolens, windwokkels etc.: 
onderzoek of aanvullend 
beleid nodig is

Duurzame Opwek

Wind
De raad heeft ook een motie aangenomen over de windladder. In het uitnodigingskader 
maken we onderscheid naar drie typen windenergie:
Allereerst de grote windmolens met een ashoogte van 100 meter of meer. Hiervoor is in 
Leusden maar op heel weinig plekken theoretisch een mogelijkheid in verband met de 
aanwezigheid van bebouwing in de buurt. Mede daarom wordt er alleen gekeken naar de 
zone langs de A28 voor grote windmolens. Ook hier wonen mensen in de buurt en zij 
hebben hun grote zorgen geuit over de gezondheidseffecten en de impact op hun 
leefomgeving als er windmolens zouden komen. Sterker nog wat hen betreft kan het 
helemaal niet langs de A28. Dat er windmolens langs de A28 kunnen komen is ook nog 
helemaal niet zeker. Hiervoor moet er nog veel onderzoek worden gedaan en dat onderzoek 
is nog niet gestart. Daar zijn nog geen besluiten over genomen.

De tweede categorie windmolens zijn zogenaamde erfmolens. Deze zijn nu toegestaan tot 
een ashoogte van maximaal 25meter. Agrariërs hebben interesse om zo’n erfmolen te 
plaatsen, maar deze zijn in Leusden niet rendabel. Een hogere ashoogte biedt meer kansen, 
maar leidt ook tot een grotere impact op het landschap waar veel mensen tegen zijn. We 
willen de mogelijkheden onderzoeken en met de provincie bespreken of er onder 
voorwaarden plekken zijn waar een hogere ashoogte mogelijk kan worden gemaakt voor 
een erfmolen.

Tot slot zijn er steeds meer alternatieve vormen van kleine windmolens die mensen op hun 
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dak of in hun tuin kunnen plaatsen. Ook hier wordt heel verschillend over gedacht. We 
onderzoeken of het nodig is hier extra beleid en regels voor op te stellen.
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Wat gaat de praktijk brengen?

• Eerste stap houdt doelen binnen bereik en biedt ruimte voor nieuwe 
technieken later

• Uitnodigingskader waarborgt kwaliteit plannen en sturing op 
gewenste plekken 

• De beste plannen, maar niet de makkelijkste (snel geld is makkelijker 
elders te verdienen)

• Ruimte op het elektriciteitsnet en landelijke regelgeving moet beter

Duurzame Opwek

Wat verwachten we van de praktijk?
De eerste stap die we met dit uitnodigingskader zetten, biedt ruimte om uit de startblokken 
te komen, klimaatdoelen te halen én biedt ook ruimte voor nieuwe technieken voor de 
nabije toekomst of het tijdig bijstellen het uitnodigingskader en de gestelde doelen als dat 
kan.

We zorgen ervoor dat we de beste plannen krijgen op de minst slechte plekken, zodat we 
daar achteraf geen spijt van kunnen krijgen.

Dat betekent wel dat ontwikkelaars die er op uit zijn om snel en makkelijk geld te verdienen 
met een zonneveld, Leusden links zullen laten liggen. Dit soort grote zonnevelden gericht op 
maximaal rendement en opwekvermogen passen ook niet in het Leusdense landschap. Het 
snelle en grote geld zal kiezen voor andere plekken in het land. Er zullen zich alleen 
initiatiefnemers melden die genoegen nemen met minder rendement en die echt willen 
investeren in landschappelijke kwaliteit. Of er voldoende initiatieven zullen zijn zal moeten 
blijken.

Tot slot is er wel een maar aan dit verhaal: Er kunnen alleen initiatieven in de praktijk 
gerealiseerd worden als er weer ruimte komt op het elektriciteitsnet. Én om onze doelen 
voor de meest gewenste plekken te halen is het nodig dat de subsidiëring en regelgeving 
verandert zodat het gunstiger wordt om zonnepanelen op daken in het buitengebied te 
plaatsen tov zonnevelden-in-de wei.
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Hoe gaan we verder?

• Na raadsbesluit publicatie als beleidsregel

• Opzetten taskforce zon op boerendaken

• Onderzoek erfmolens en tuinmolens en -zonneveldjes

• Verwerking uitnodigingskader bij actualisatie omgevingsvisie

• Evaluatie en bijstelling uitnodigingskader en routekaart naar 
energieneutraal Leusden eind 2023

NB: Tot vaststelling uitnodigingskader, geen onomkeerbare besluiten 
over projecten of initiatieven

Duurzame Opwek

Na een besluit van de raad wordt het uitnodigingskader gepubliceerd als beleidsregel. 
Daarmee wordt het uitnodigingskader als toetsingskader van kracht. 
We willen graag zo snel mogelijk samen met agrariërs van start met een taskforce zon op 
boerendaken. We hebben hierover al wel gesproken en LTO en Vallei Horstee denken en 
doen graag met ons mee.
Er zijn al regels voor erfmolens, tuinmolens, tuin-zonneveldjes maar we onderzoeken of we 
deze moeten aanpassen. Als we de regels willen veranderen dan komen deze uiteraard bij 
de gemeenteraad terug. 
Het uitnodigingskader wordt verwerkt in de omgevingsvisie op het moment dat deze wordt 
geactualiseerd.
Eind 2023 vindt evaluatie van het uitnodigingskader en de routekaart plaats.

Tot de vaststelling van het uitnodigingskader, worden er geen onomkeerbare besluiten 
genomen over projecten of initiatieven voor duurzame opwek in het buitengebied.
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