
MOTIE 

van de fractie ChristenUnie, SP, CDA, WD, SGP Nummer: 

Onderwerp: Grensoverschrijdende samenwerking zoekgebieden Renswoude, Ede, Rhenen 
en Utrechtse Heuvelrug 

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 Foodvalley in de gemeente Renswoude een zoeklocatie voor 

windturbines is opgenomen aan de grens van Veenendaal, op korte afstand van de 
woonwijken in Noord en West Veenendaal; 

- Er in de gemeente Utrechtse Heuvelrug nadrukkelijk wordt gesproken over de invulling 
van een zoeklocatie ten noorden van Overberg dichtbij woonwijken van Veenendaal; 

- De gemeente Ede op 10 juni jl. buiten het RES proces om heeft aangekondigd tien 
locaties voor windturbines in beeld te hebben, waarvan vier duidelijk zichtbaar vanuit 
Veenendaal; 

- De gemeente Rhenen diverse plannen in voorbereiding heeft echter voorlopig nog wel op 
ruime afstand van de gemeentegrens met Veenendaal; 

- Er veel onduidelijk is over de plannen, wat heeft geleid tot vele vragen en als gevolg ook 
maatschappelijk onrust in Veenendaal, maar ook in de omliggende gemeenten; 

- De gemeente Utrechtse Heuvelrug onderdeel uitmaakt van een ander RES gebied en 
daarmee niet aan tafel heeft gezeten bij de totstandkoming van de RES 1.0 Foodvalley; 

Overwegende dat: 
- Veenendaal door haar bescheiden grondgebied sterk afhankelijk is van de partners in de 

RES regio; 
- De RES een regionale samenwerking is waarbij grenspolitiek niet aan de orde zou moeten 

zijn, maar waar bij het invullen van een zoekgebied over gemeentegrenzen heen moet 
worden gekeken naar de mogelijke impact en effecten van een zoekgebied. 

- Er binnen de kaders van de RES oplossingen worden gekozen die draagvlak hebben in de 
directe omgeving van zoekgebieden en dat samenwerken met aangrenzende gemeenten 
de regel is als de invloed van een zoekgebied gemeentegrensoverschrijdend is; 

- Er signalen zijn dat initiatiefnemers, mede gestuurd door eisen vanuit de SDE-subsidies, 
uitgaan van windturbines met industriële hoogtes van ruim 200 meter die in Nederland nog 
niet nabij stedelijk gebied zijn gerealiseerd, terwijl kleinere windturbines beter passend 
zouden zijn in onze regio; 

- Dat deze grote windturbines dichtbij woongebieden mogelijk negatieve gezondheids
effecten hebben, als dat ook het leefklimaat van omwonenden negatief wordt beïnvloed 
door ondermeer slagschaduw en (onhoorbaar cq. laagfrequent) geluid; 



De gemeente (naar aanleiding van een toezegging aan de raadscommissie) in een brief 
naar college en raad van de buurgemeenten dringend heeft verzocht om de belangen en 
de zorgen van onze inwoners serieus te betrekken bij besluiten die kunnen leiden tot 
windturbines langs de A 12 in de nabijheid van Veenendaal; maar om te komen tot 
oplossingen hier blijvend en gemeenschappelijk aandacht voor nodig is. 
De afstemming tussen Veenendaal en de buurgemeenten over de voorlopige 
zoekgebieden nog niet geleid heeft tot het wegnemen van de maatschappelijke onrust die 
in Veenendaal is ontstaan; 

Komt tot het oordeel dat: 
• Voor zoekgebieden in de nabijheid van gemeentegrenzen, waarbij de invloed van het 

zoekgebied gemeentegrens overstijgend is, het noodzakelijk is dat gemeenten in nauwe 
samenwerking komen tot een invulling van duurzame energieopwekking binnen dat 
zoekgebied. 

Verzoekt het college om: 
• Met de colleges van Renswoude, Ede, Rhenen en Utrechtse Heuvelrug in gesprek te 

gaan over de voorlopige zoekgebieden voor wind dichtbij de gemeentegrens en 
1. Aan te geven dat wat Veenendaal betreft de voorlopige zoekgebieden nabij de 

grens van Veenendaal, waarbij de invloed van het zoekgebied gemeentegrens 
overstijgend is, alleen kan worden ingevuld in nauwe samenwerking met de 
gemeente Veenendaal en met participatie van omwonenden; 

2. De zorgen vanuit Veenendaal over o.a. de mogelijk industriële hoogtes van 
windturbines als ook de gezondheidsrisico's voor omwonenden blijvend onder de 
aandacht te brengen; 

3. Op te roepen om per zoekgebied samen met de inwoners in een straal van circa 
1 km rondom de grenzen van het zoekgebied, verschillende scenario's te 
ontwikkelen met mogelijkheden van energieopwekking, die tevens kunnen rekenen 
op draagvlak vanuit de omwonenden uit beide gemeenten; 

4. Op te roepen om deze scenario's aan de inwoners voor te leggen die binnen een 
straal van 10 keer de geplande tiphoogte wonen, om zo duidelijk te krijgen voor 
welk scenario het meeste draagvlak kan worden gevonden; 

5. De buurgemeenten op te roepen om de Veenendaalse raad te consulteren in het 
proces van besluitvorming rondom grensoverschrijdende projecten, en in ieder 
geval op het moment dat er een voorkeursscenario voor het invullen van een 
zoekgebied in beeld is. 

• Binnen het grondgebied van Veenendaal actief op zoek te gaan naar meer mogelijkheden 
om een hogere doelstelling dan de nu opgenomen 0,047 TWh - als onderdeel van de 
regionale opgave van 0, 75 TWh - in te vullen met zon op daken van bedrijven, woningen 
en boven de verkeersinfrastructuur. 
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