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Ondergetekenden,

Overwegende dat:

- Met het ontwikkelkader duurzame energie opwek voor Woudenberg wordt beoogd om 
zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, op parkeerterreinen en langs infrastructuur te 
realiseren, om zo min mogelijk grootschalige zonnevelden op landbouwgrond te krijgen.

- We als zelfstandige gemeente binnen de RES-opgave uitvoering moeten geven aan de 
RES; 

- 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;

- Het aanleggen van grootschalige zonnevelden niet overeenkomt met onze Woudenbergse 
groene normen en waarden en respect voor de natuur;

- Er in het land (buitenlandse) partijen zijn die puur uit commercieel belang 
landbouwgronden kopen om zonneweiden aan te leggen;

- Het voor agrariërs interessant kan zijn om hun land beschikbaar te stellen voor 
grootschalige zonne-energie-opwekking;

- Het opwekken van zonne-energie financieel aantrekkelijk kan zijn voor iedereen;
- Een ontwikkelkader duurzame energie opwek  een kader kan bieden voor optimale keuze 

afwegingen bij het zonne-energie-opwekking rekening houdend met landschappelijke- en 
economische waarden.

Verzoekt het college:

Ten behoeve van de besluitvorming RES 1.0 een ontwikkelkader duurzame energie opwek 
op te stellen waarbij:

- een logische opbouw van prioritering van type locaties (dak, parkeerterrein, 
landbouwgrond etc)zichtbaar is;

- de verwachtingen tussen gemeente, inwoners, verenigingen en bedrijven worden 
gemanaged

- duidelijk is dat er binnen de gemeente prioriteit ligt bij daken, parkeerterreinen en langs 
infrastructuur en dat daarnaast via een nadere uitwerking van “zon met principe” onder in 
het ontwikkelkader te bepalen voorwaarden en lokaal maatwerk enige ruimte is voor het 
benutten van landbouwgrond en niet voor natuurgrond, tenzij het leidt tot versterking van 
de natuurwaarde;

- In het ontwikkelkader ook aan te geven welke (financiële) participatie mogelijk c.q. 
vereiste is en hoe dit werkt;

- Het ontwikkelkader te verwerken het ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid op een wijze dat 
deze kaders praktisch en juridisch voor een ieder helder zijn.

Woudenberg, 24 september 2020
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