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Windenergie in nieuwe coalitieakkoorden gemeenten RES Amersfoort

In het voorjaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en hebben zich nieuwe coalities 
gevormd. Als WEC waren wij benieuwd naar de inhoud van de coalitieakkoorden en speciaal 
natuurlijk wat de ambities zijn met wind- en andere duurzame energie. 

We lopen de 7 RES-gemeenten af.

Amersfoort

Amersfoort gaat door met windinitiatieven en neemt de adviezen over 
gezondheid van omwonenden vanuit het Rijk mee. Voor die initiatieven
worden milieueffectrapportages opgesteld. 

De gemeente zoekt naar mogelijkheden om omwonenden meer 
invloed te geven in de realisatie en exploitatie van windprojecten.

Ook moeten inwoners kunnen meedelen in de opbrengst van 
windprojecten.

Leusden

Door de verstopping van het energienetwerk, zijn grootschalige zonneweides en windturbines de 
komende periode niet realistisch aldus het coalitieakkoordoord. Inzet op bijvoorbeeld opwekking 
voor lokaal gebruik en energie- en warmteopslag zijn hard nodig.

”Wij willen de kracht van de natuur en landbouw gebruiken om CO2 op te slaan en tegelijk zo onze
groene kwaliteiten versterken. Wij gaan daarom een groot aantal extra bomen planten en inzetten 
op groene gevels.’’

Bunschoten Spakenburg

Het akkoord meldt dat binnen de Regionale Energiestrategie (RES) de 30 energieregio’s in 
Nederland dienen te onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit opgewekt kan 
worden via wind en zon.

‘’We zetten ons daarbij in voor de bescherming van het Eemmeer, de Eempolders en de 
Natura2000- en weidevogelgebieden. Daarom zetten we in eerste instantie zoveel mogelijk in op 
zon-op-daken.’’

Soest

‘’Wij staan terughoudend tegenover de plaatsing van windmolens en zonnevelden. Wij zullen de 
uitkomsten van lopende onderzoeken kritisch beoordelen op de consequenties voor gezondheid 
en leefbaarheid.

‘’In het regeerakkoord is het ambitieniveau ten aanzien van de CO2-reductie verhoogd. In 2023 
willen we bij een tussentijdse evaluatie bezien of er ruimte is ons ambitieniveau daarmee in lijn te 
brengen.’’

Eemnes
‘’Onze ambitie blijft dat we streven naar energieneutraal in 2030. Belangrijke uitgangspunten voor 



de energietransitie zijn: geen aantasting van het open polderlandschap, haalbaar, betaalbaar en 
draagvlak onder bevolking.

Op korte termijn blijft de focus op isolatie, energiebesparing en zonnepanelen op daken (woningen,
publieke gebouwen, bedrijven en boerderijen).

Daarnaast zien we het perspectief van (ultra) diepe geothermie als een regionale oplossing voor 
een collectief warmtenet.’’

Baarn

‘’In deze raadsperiode realiseren we geen zonneweides op agrarische en/of natuurgronden. Als 
blijkt dat er onvoldoende alternatieven zijn, is nader onderzoek als basis voor planvorming wel 
mogelijk.

• We staan open voor zonnepanelen langs snelweg en spoor, maar realiseren ons dat we 
hierbij ook afhankelijk zijn van andere overheden.

• Uiterlijk 2026 brengen we in kaart welke innovatieve en alternatieve mogelijkheden voor 
grootschalige opwek van duurzame energie toepasbaar zijn in Baarn.

Woudenberg

De gemeente Woudenberg heeft windenergie niet opgenomen in het eigen RES-afwegingskader. 
Voor de plaatsing van windmolens (in lijn), zijn nl. meerdere randgemeenten nodig. Onder leiding 
van de provincie is een verkenning gestart, want er is op voorhand geen weerstand tegen wind. 
Woudenberg ligt aan het eind van de noodzakelijke stroominfrastructuur. De beheerder Stedin kent
daarom geen hoge (wind-)prioriteit toe aan de noodzaak tot uitbreiding.

Woudenberg kent een groot buitengebied met gespreide bewoning. Dat maakt het aantal 
geschikte locaties voor wind zeer beperkt. 

Kennismaking met wethouders en benaderen van gemeenten.

Inmiddels hebben we als bestuur kennis gemaakt met de wethouders die verantwoordelijk zijn voor
duurzame energie uit Baarn, Eemnes, Leusden. Er is ambtelijk overleg met de gemeente 
Amersfoort, Eemnes en Woudenberg.

Binnenkort ontmoeten we de wethouders uit de andere gemeenten.

■Rolf Jan Sielcken – 13-10-2022
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