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Onderwerp : Energievisie

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 januari 2021;

besluit
1. De Energievisie “Op weg naar een energieneutraal Scherpenzeel” vast te stellen 

met dien verstande dat:
 Een onderzoek wordt gedaan in het complete gebied om op voorhand de 

meest ongeschikte locaties uit te sluiten.
 De uitkomsten van dit onderzoek worden gedeeld met de omwonenden, 

dat met hen in gesprek wordt gegaan en ruimschoots de tijd wordt 
gegeven hun inbreng en adviezen over te brengen aan het college van 
B&W.

 De gemeenteraad wordt geïnformeerd over welke ongeschikte locaties 
uitgesloten worden.

 Voor de kosten van dit onderzoek een kredietaanvraag wordt voorgelegd 
aan de gemeenteraad.

 Op pagina 18 voor het onderdeel “Innovaties” wordt toegevoegd:

Aanvullende voorwaarden en acties zonnevelden
Er wordt een afwegingskader opgesteld voor zon op land (‘zonneladder’), 
waarin onder andere opgenomen wordt dat:

a. Agrarische gronden alleen in het uiterste geval benut worden.
b. Zonnevelden groter dan 0.5 ha in eerste instantie alleen toe te 

passen op restgronden en in op kwalitatief matige agrarische 
gronden.

c. Aanvragen voor zonnevelden > 0.5 ha alleen in behandeling worden 
genomen als de zonneladder vastgesteld is.

d. Eisen worden gesteld aan de landschappelijke inpassing.
e. Te onderzoeken of agrarische en niet-agrarische bedrijven in het 

buitengebied zonnevelden kunnen aanleggen tot maximaal 0.5 ha 
waarbij eerst geschikte daken gebruikt worden, daarna aangevuld 
met zonnepanelen op het bouwblok, en indien mogelijk of 
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noodzakelijk het resterende deel in veldopstelling aansluitend aan 
het bouwblok. 

Het afwegingskader en de resultaten van het onderzoek worden ter  
vaststelling aan de raad aangeboden.
Verder blijft de gemeente, ook in RES-verband, pleiten voor 
kleinschalige zonneoplossingen, die niet op voorhand al afgewezen 
worden door netbeheerders. Eveneens blijft de gemeente, ook in RES-
verband, pleiten voor het zoeken naar en vergroten van de 
mogelijkheden voor kleinschalige collectieve oplossingen die op dit 
moment belemmerd worden door het systeem van aanvragen SDE 
subsidie en aanvraag voor netverzwaring en de tijdsduur dit vraagt.

 Het percentage met betrekking tot lokale eigenaarschap wordt aangepast 
van 50% naar minimaal 51%.

 Op pagina 19 voor het onderdeel “Huidige energieverbruik…” wordt 
toegevoegd:
Kaders en voorwaarden
De Energievisie Scherpenzeel is onze gemeentelijke visie op de 
energietransitie, met onze lokale kaders en voorwaarden, waaruit zal blijken 
of en hoe we kunnen voldoen aan eigen opgaven en doelen, alsmede de 
diverse opgaven en doelen vanuit het andere overheden (Klimaatwet). Deze 
visie hanteert derhalve de volgende kaders en voorwaarden:

a. Bij elke 2 jaarlijkse evaluatie en voorafgaand aan elk ingrijpend 
besluit op dit gebied wordt eerst gekeken naar alternatieve 
energiebronnen en - dragers die op dat moment naar de stand van 
de techniek mogelijk zijn (kernenergie, waterstof, geothermie, 
enz.).

b. Indien er binnen onze gemeentegrenzen windmolens of 
windturbines kunnen worden toegepast, bedraagt de tiphoogte 
(hoogste punt van de windmolen) maximaal 150 m1 boven maaiveld 
en bovendien bedraagt de afstand tussen de windmolen en de 
dichtstbijzijnde woning minimaal 10x de ashoogte.

c. Nog aan te leggen energiebronnen mogen geen overmatige, 
onevenredige of onherstelbare schade toebrengen aan flora, fauna, 
landschapswaarden, ruimtelijke ordening en milieu in de omgeving, 
alsmede geen negatieve invloed hebben op het welzijn en de 
volksgezondheid van de bewoners en gebruikers van deze 
omgeving.

d. Er worden geen vruchtbare agrarische gronden gebruikt voor 
zonneweiden.

e. Netcapaciteit en eventuele benodigde netverzwaring door 
beheerders van het elektriciteitsnet zijn geen afwegingskaders voor 
ons gemeentelijk beleid in deze Energievisie. Het gemeentelijk 
beleid is voor ons leidend en de netcapaciteit dient daarin volgend 
te zijn.

f. Onderzocht dient te worden of het mogelijk is om 
energievoorzieningen (bronnen) voor Scherpenzeel te plaatsen in 
naburige gemeenten binnen of buiten de regio, waar dergelijke 
energievoorzieningen beter passend zijn. Ook het (gezamenlijk) 
inkopen van duurzaam opgewekte energie bij aanbieders van buiten 
onze gemeente of regio dient daarbij onderdeel van het onderzoek 
te zijn.

g. Het minimale lokale eigenaarschap bedraagt minimaal 51% en deze 
moet vooraf worden gegarandeerd voor minimaal 10 jaren.

h. Onder lokaal eigenaarschap wordt verstaan minimaal drie eigenaren 
die wonen in het omliggende gebied van de energiebron.
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i. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de financiële 
berekeningen die in de Energievisie en/of in het raadsvoorstel 
worden genoemd, omdat de uitgangspunten voor die vermelde 
berekeningen voor nu en de toekomst hoogst onzeker zijn.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 18 februari 2021.

B.S. van Ginkel-Schuur E. Klein
griffier voorzitter


