
 

 

 

Amendement 
 

 

Onderwerp:  : Regionale Energie Strategie Foodvalley 1.0 - Zeggenschap 

Agendapunt: : 4  

Raadsvoorstelnummer : 21.0200675 

 

De raad van de gemeente Wageningen; 

 

in vergadering bijeen op 14 juni 2021; 

 

besluit beslispunt 1 als volgt te wijzigen: 

 

de tekst  

“de Regionale Energie Strategie (RES) Foodvalley 1.0 vast te stellen met inbegrip van;” te vervangen 

door: 

“De regionale Energiestrategie (RES) FoodValley 1.0 vast te stellen, met uitzondering van paragraaf 

2.4.5, en het college te verzoeken om samen met de overheidsorganisaties die de RES mede vaststellen 

te overleggen of het wenselijk is om een nieuw voorstel voor te bereiden voor besluitvorming in de raad 

waarbij geen beperkingen voor lokale duurzaamheidsambities zijn opgenomen in de vorm van een 

maximum aantal hectares zon op land, in welke vorm dan ook. Daarbij wordt benadrukt dat lokale 

ambities en beleid boven de Regionale Energie Strategie gaan, en dat het gemeentebestuur van elke 

deelnemende gemeente bevoegd is om in de toekomst het beleid te wijzigen om de eigen ambitie te 

realiseren, op de manier die het gemeentebestuur op dat moment wenst. 

Bij de vaststelling is het volgende inbegrepen;” 

  

Toelichting: 

Voor de gemeente Wageningen vormt het maximum van 220 hectare zonnevelden op landbouwgrond 

naar verwachting geen beperking, gezien de beperkte oppervlakte landbouwgrond binnen onze gemeente 

in combinatie met een stevige ambitie voor zon op land. Toch staat de toekomst allerminst vast. 

Bovendien is het maximum aantal hectare zonnevelden mogelijk voor andere gemeenten binnen de Regio 

Foodvalley in grotere mate een beperking. 

 

De voorgestelde manieren om de doelstelling voor opwekking en besparing te behalen, gaan gepaard met 

grote onzekerheden. Bijvoorbeeld (onder andere) voor zon op dak, de afhankelijkheid particulier 

eigendom; of voor windenergie, het draagvlak onder de bevolking. Om de doelstelling voor 2030 

daadwerkelijk te behalen, is het denkbaar dat gemeenten flexibel om zullen moeten gaan met het 

aandeel van de verschillende manieren van opwekking en besparing. Hierdoor is het denkbaar dat op een 

bepaald moment een groter areaal zonnevelden noodzakelijk blijkt, in dit geval moet het mogelijk zijn 

voor het gemeentebestuur van de betreffende gemeente om daarop te anticiperen. Een maximum aan 

bepaalde vorm van opwekking wordt derhalve niet wenselijk geacht. 

 

Hierbij wordt in acht genomen dat het wenselijk is de oppervlakte zonnepanelen op gezonde 

landbouwgrond tot het noodzakelijke te beperken. Echter, het is aan elk gemeentebestuur om te bepalen 

wat voor haar gemeente noodzakelijk wordt geacht om de ambities te realiseren.  

 

Wageningen, 14 juni 2021; 

 

D66 - Paul Toxopeus GroenLinks – Wim Haver 

 

 NUMMER: 

 

 4A1 

Medeondertekend door:
Wim Haver, GroenLinks


