
AMENDEMENT 

van de fractie ProVeenendaal, SP, WD, CDA, SGP 

Onderwerp: Schrappen zoekgebied voor wind Renswoude 

Nummer: A 7_() 'l ( 
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De raad van de gemeente Veenendaal in vergadering bijeen d.d. 28 juni 2021 

Agendapunt: Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Foodvalley 

De Raad, 
gehoord de beraadslaging 

Constaterende dat: 
- Er in de RES 1.0 nu een zoeklocatie is opgenomen voor Renswoude aan de grens van 

Veenendaal, op korte afstand van de woonwijken in Noord en West Veenendaal 
- Er geen grondige bewonersparticipatie is uitgevoerd om deze locatie als kansrijk gebied voor 

opwek van windenergie aan te merken; 
- Er naar aanleiding van initiatieven voor de realisatie van grote windturbines op deze locatie veel 

maatschappelijke onrust is ontstaan; getuige de petitie tegen de komst windturbines aan de grens 
met Veenendaal die door meer dan 5.000 mensen is ondertekend. 

Overwegende dat: 
- Het onwenselijk is om zoekgebieden voor windturbines vlakbij dichtbewoond gebied in de RES 1.0 

op te nemen zonder hierover eerst met de betrokken inwoners te participeren. 
- Windturbines aantoonbaar negatieve gezondheidseffecten hebben en het leefklimaat van 

omwonenden negatief beïnvloeden door onder meer slagschaduw en laagfrequent geluid; 
- De potentie in de RES optelt tot meer dan het bod van 0,75 TWh (er is marge opgenomen omdat 

niet alles zal slagen) en in de RES ook expliciet is aangegeven dat los van het huidige bod verder 
gezocht wordt naar mogelijkheden duurzame opwek. 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
Het besluit als volgt te wijzigen. 

1. De Regionale Energie Strategie (RES) Foodvalley 1.0 met de volgende wijziging vast te stellen: 
- Het voorlopige zoekgebied voor wind in Renswoude uit de RES 1.0 te schrappen en richting de 

RES 2.0 op basis van een goede en uitgebreide participatie op zoek te gaan naar mogelijkheden 
voor extra opwek met zon en alternatieve I innovatieve mogelijkheden op deze en andere locaties 
binnen de regio voor duurzame opwek. 

En: 
- 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; 

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