
                      
 
 
       
 
Amendement A1 
 
Raadsvergadering van 10 juni 2021 
Agendapunt nr. 10: Regionale Energie Strategie (RES) 
 
 
Ondergetekende, 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 april 2021, 
 
overwegende dat, 

 de RES 1.0 de gezamenlijke visie en ambitie bevat van Regio Foodvalley. 
 Alle stakeholders, waaronder de gemeente Scherpenzeel, in dit proces een 

bijdrage geleverd hebben. 
 De gemeenteraad van Scherpenzeel op 21 februari 2021 de lokale energievisie 

heeft vastgesteld. 
 Dat de door Scherpenzeel lokaal vastgestelde kaders in de RES-tekst met 

bijbehorende kaart (met zoekgebieden) en in bijbehorend raadsvoorstel 
onvoldoende naar voren komen, 

 Eenheid tussen regionaal en lokaal beleid cruciaal is voor draagvlak van de te 
nemen maatregelen. 

 De gemeente Scherpenzeel bevoegd is om lokale ambities vast te stellen of te 
wijzigen en om dit vervolgens te verankeren in beleid, 

is van mening dat, 
 de basis voor de Scherpenzeelse ambities en uitvoering van de RES de lokale 

energievisie is, 
 het gemeentebestuur bevoegd is om ambities vast te stellen of te wijzigen en om 

dit vervolgens te verankeren in instrumenten op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening of de Omgevingswet en de lokale energievisie. 

 
Stelt voor 

1. de Regionale Energie Strategie (RES) Foodvalley 1.0 vast te stellen met dien 
verstande dat: 

a. de lokale energievisie de basis vormt voor de Scherpenzeelse ambities en 
uitvoering van de RES. 

b. de lokale energievisie en de inhoudelijke aanvullingen van dit amendement 
prevaleren boven de inhoudelijke opmerkingen in het raadsvoorstel, die 
daarmee komen te vervallen. 

2. de Regionale Energie Strategie (RES) Foodvalley 1.0 tekstueel aan te passen  als 
volgt:  

a. In de paragraaf 3.2.6 over Scherpenzeel, de tekst vanaf “Daarnaast” tot en 
met “gegeven” te vervangen door:  
“Daarnaast is opgenomen welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden 

 

 
 

 Aangenomen 
10x voor SGP (3), GBS (5) 
en CDA (2) 
3x tegen CU (2) en PRO 



en welke randvoorwaarden van toepassing zijn bij de opwek van 
hernieuwbare energie. Zo moet o.a. eerst een zonneladder worden 
opgesteld voordat maximaal 20 ha aan zonneveld-projecten gerealiseerd 
kan worden. Voor windenergie is o.a. een maximale tiphoogte van 150 m1 
boven maaiveld en een minimale afstand tussen windmolen en woning van 
10x de ashoogte opgenomen. Ook is het percentage lokaal eigenaarschap 
aangepast naar minimaal 51%. Scherpenzeel verkent in samenspraak met 
in- en omwonenden hoe er invulling gegeven zal worden aan de 
onderzoeken en randvoorwaarden.”  

b. In de paragraaf 3.2.6 over Scherpenzeel bij de kaart van het zoekgebied 
voor Scherpenzeel de toelichting wordt opgenomen die luidt:  
“Op onderstaande kaart zijn de voorlopige zoekgebieden voor wind in 
beeld gebracht. Voor deze gebieden geldt dat ze op lokaal niveau, in 
samenspraak met initiatiefnemers, de omgeving en belanghebbenden 
verder worden uitgewerkt. Het resultaat daarvan wordt vastgelegd in het 
omgevingsbeleid.” 

c. In de paragraaf 3.2.6 over Scherpenzeel in de kaart het zoekgebied voor 
Scherpenzeel met een andere kleur aan te geven, om visueel het verschil 
duidelijk te maken met andere zoekgebieden elders. 

3. In te stemmen met het gezamenlijk voornemen in Regio Foodvalley om 0,75 TWh 
aan duurzame elektriciteit op te wekken in 2030 als onderdeel van de landelijke 
opgave van 35 TWh duurzame opwek op land. 

4. De samenwerking met de stakeholders te continueren en uit te werken in concrete 
afspraken. 

 
Scherpenzeel, 10 juni 2021 
 
Namens, 
 
SGP, M.J. Zwankhuizen 
 
GemeenteBelangenScherpenzeel, J. van de Fliert 
 
 
Ingediend 10-06-2021 
B.S. van Ginkel-Schuur 
griffier 


