Aan gemeenteraden en provinciale staten van Regio Amersfoort
Het doel van dit memo is om u te informeren over actuele ontwikkelingen over de concept Regionale
Energiestrategie Regio Amersfoort, die u kunt betrekken bij uw aanstaande besluitvorming hierover.
Inleiding
In de Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort (RES RA) maken de gemeenten Amersfoort,
Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg, provincie Utrecht en waterschap Vallei
& Veluwe afspraken over het opwekken van duurzame energie uit wind en zon. In de RES RA heeft
Regio Amersfoort zich onder andere het doel voorgenomen om in 2030 0,5TWh aan duurzame
elektriciteit op te wekken. Om tot dit bod te komen zijn verschillende kansrijke gebieden benoemd.
Eén van de aangewezen kansrijke gebieden is gelegen op de Utrechtse Heuvelrug, ook wel aangeduid
als de Leusderheide. De kansrijke gebieden worden in aanloop naar RES 1.0 (juli 2021) verder
uitgewerkt.
Als onderdeel van de RES RA, is in het bod opgenomen dat er 14 windturbines van 5,6MW geplaatst
worden op de Leusderheide. Deze windturbines dragen in totaal 0,2TWh bij in het totale bod van
0,5TWh. Verschillende ontwikkelingen maken dat de beoogde 0,2 TWh onder druk komt te staan en
elders in de regio gerealiseerd moet worden.
Defensieterrein
De Leusderheide is als oefenterrein in gebruik door Defensie. Met het ministerie zijn verkennende
gesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor de plannen. Op basis van de beweegruimte die
nodig is voor militaire oefeningen, is door Defensie aangegeven dat 14 windturbines niet mogelijk
zijn. Wel is er ruimte voor onderzoek naar 7 windturbines op het terrein dat door Defensie in gebruik
is, grenzend aan de Leusderheide langs de A28 en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort (zie onderstaand
kaartje). Er wordt verder onderzoek gedaan naar de inpasbaarheid van de 7 alternatieve
windturbines met de overige functies van het terrein. De resultaten van dit onderzoek zijn bepalend
voor de maximale potentie van dit kansrijke gebied.

Inwoners Leusden
De gemeenteraad in Leusden besluit uiterlijk op 1 oktober over het bod van de RES RA. In aanloop
naar dit besluit, heeft de Leusdense gemeenteraad in mei een motie aangenomen waarin het
Leusdens college is verzocht om een brede inwonersconsultatie op te zetten om de Leusdense
samenleving te horen over duurzame energie, zonnevelden en windmolens, de RES RA en de
warmtetransitie. Dit participatietraject is in augustus afgerond.
Op basis van de uitkomsten van dit consultatietraject heeft het Leusdens college geconcludeerd dat
er te weinig draagvlak is om de concept RES RA ongewijzigd voor te leggen aan de gemeenteraad van
Leusden. Het Leusdens college heeft dan ook een addendum vastgesteld als onderdeel van het
raadsvoorstel. In dit addendum van Leusden wordt het doel van 0,5TWh duurzaam opgewekte
elektriciteit gehandhaafd, maar stelt het college als voorwaarde voor de uitwerking naar het
definitieve bod dat de druk op de Leusderheide voor wat betreft het aantal van 14 windturbines
substantieel wordt verlicht en verspreid als opgave over de regio.
Gevolgen
De mogelijkheden nabij de Leusderheide sluiten goed aan bij de conclusies van het Leusdens college.
De bevindingen van Defensie en het addendum van Leusden maken het wel ingewikkelder om het
bod van RES RA invulling te geven. Echter, de colleges houden vast aan de 0,5 TWh. Dat vasthouden
is ook van belang omdat anders de door uw raden en staten vastgestelde 49% CO2 reductie in 2030
in het geding komt. Om tot een goede invulling te komen, zullen we de overige kansrijke gebieden
die na 2030 zijn voorzien, in de RES RA naar voren halen.
In het participatietraject op weg naar RES 1.0 worden inwoners en andere belanghebbenden, zoals
de NMU, gevraagd om mee te denken. Zo zullen concrete zoekgebieden geïdentificeerd worden waar
draagvlak voor is.
Conform de bestuurlijke afspraak in het Bestuurlijk Overleg RES (BO RES) nemen we alle afwijkende
besluiten in colleges en raden als addendum mee bij het in te dienen bod aan het Nationaal
Programma RES (NP RES). Tot zover bekend zal dit gaan om het addendum van het college van
Leusden en bijbehorend raadsbesluit en het afwijkende collegebesluit van Soest (niet in de polder
van Soest). Aanvullende moties en/of amendementen die in gemeenteraden en provinciale staten
worden aangenomen, worden bij de concept RES gevoegd. De consequenties van deze moties en/of
amendementen worden betrokken bij de uitwerking op weg naar RES 1.0.
In het Bestuurlijk Overleg Regionale Energiestrategie (BO RES) is afgesproken dat de concept RES op
maandag 5 oktober aan het NP RES wordt aangeboden.

