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OPINIERONDE Gemeenteraad 
Donderdag 27 mei 2021 om 20.00 uur 
In een digitale vergadering spreken de 
fracties over o.a.
•  Regionale Energie Strategie 

Op 1 juli 2021 moeten de 30 
energieregio’s in Nederland een 
Regionale Energie Strategie 1.0 
inleveren met daarin aangegeven 
hoeveel duurzame energie ze denken 
op te kunnen wekken in 2030 en 
welke (potentiele) regionale 
warmtebronnen er zijn. 

•  Grondaankoop nabij  
Rijnschoten/Voorposten 
Aankoop grond om op termijn een 
hoogwaardig gemengd woongebied 
te kunnen ontwikkelen.

•  Grondexploitaties 
Tweemaal per jaar worden de 
grondexploitaties in Scherpenzeel 
herzien. Met de herziening wordt  
de raad geinformeerd over de 
financiële stand van zaken, het te 
verwachten resultaat en  
toekomstige ontwikkelingen.

•  Jaarstukken/Programma
rekening 2020 
Hiermee legt het college verantwoor-
ding af over de uitvoering in 2020. Dit 
gaat zowel over de inhoud als over de 
financiën. De jaarrekening beschrijft 
de uitgaven die in 2020 zijn gedaan 
en wat het vermogen is dat de 
gemeente bezit per 31-12-2020.

•  Een aantal ontwerpbegrotingen 
van gemeenschappelijke 
regelingen, te weten Omgevings-
dienst de Vallei, Regio de Vallei en 
Valleihopper. De gemeenteraad kan 
hierop een zienswijze indienen.

Vergadering volgen
De vergadering is live te volgen via de 
website van de gemeente Scherpenzeel 
(www.scherpenzeel.nl). Via de vergader-
kalender kunt u in de kalender kiezen 
voor de juiste vergadering. U kunt hier 
de vergadering starten en de stukken 
raadplegen.

Terugkijken van de vergadering kan  
via ‘vergadering terugkijken’.

Inspreken tijdens een  
opinieronde? 
Tijdens een opinieronde bestaat  
de mogelijkheid voor inwoners en 
organisaties om hun mening te laten 
horen. Deze vergadering vindt als 
gevolg van (de maatregelen rond) 
corona digitaal plaats zodat wordt 
overgegaan tot “schriftelijk” 
spreekrecht. 

Uw schriftelijke bijdrage dient u 
minimaal 24 uur voor aanvang van  
de vergadering onder vermelding van 
het onderwerp en voorzien van uw 
naam en adres, te mailen naar 
griffie@scherpenzeel.nl 
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Bladluisbestrijding
Bladluizen voeden zich met planten-
sappen. Het teveel aan plantensappen 
wordt door de bladluizen uitgescheiden 
in de vorm van honingdauw. Deze 
kleverige substantie is niet schadelijk 
maar kan ernstige overlast geven 
doordat bijvoorbeeld tuinmeubelen  
en geparkeerde auto’s kleverig worden. 
De overlast is het grootst bij langdurig 
warm en droog weer. 

Biologische bestrijding
Omstreeks half mei gaat de gemeente 
Scherpenzeel op diverse locaties 
blad luizen bestrijden. Dit doen wij door 
inzet van larven van inheemse (een van 
nature in Nederland voorkomende 
soort) lieveheersbeestjes. De afgelopen 
jaren heeft deze methode in Scherpen-
zeel tot goede resultaten geleidt 
waardoor de overlast minder groot is. 
De bestrijding vindt plaats op de meest 
kwetsbare en overlast gevende locaties.

Werkwijze
De larven worden in een wit katoenen 
zakje aan de boom ter hoogte van de 
onderste tak gehangen. De lieveheers-
beestjes en de larven zijn natuurlijke 
vijanden van de bladluizen.  
Een volwassen lieveheersbeestje  
kan 80 bladluizen per dag opeten.  
De larven eten nog meer bladluizen  
tot minimaal 100 per dag.
 

Informatie over de eikenprocessierups 
Net als veel andere gemeenten heeft de 
gemeente Scherpenzeel te maken met 
rupsen van de eikenprocessievlinder.  
De rupsen kunnen overlast opleveren en 
zijn een gevaar voor de volksgezondheid.

Wat doet de gemeente?
Door een mix van maatregelen doet de 
gemeente Scherpenzeel aan beheersing 
van de eikenprocessierups. 
1. We voeren preventieve bestrijding  
uit bij vrijwel alle gemeentelijke 
eiken bomen binnen de bebouwde kom 
van Scherpenzeel en op drukbezochte 
locaties in het buitengebied. Bij een 
geslaagde preventieve bestrijding is  
de overlast minimaal.
2. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan 
een gevarieerder bomenbestand 
(minder eiken) en aan een natuurlijke 
balans (meer biodiversiteit), waardoor 
natuurlijke vijanden zorgen voor minder 
eikenprocessierupsen. Stimulerende 
maatregelen zijn bijvoorbeeld meer 

begroeiing nabij bomen, kruidenber-
men, inzaaien van akkerranden, het 
creëren van bosjes en een natuurvrien-
delijker groen- en maaibeheer. 
3. Bij overlast kan de gemeente inzetten 
op directe bestrijding. De gemeente laat 
dan eikenprocessierupsen opzuigen in 
de bebouwde kom en op locaties waar 
veel mensen komen. Op rustige plekken 
waar weinig mensen komen willen we 
“de natuur haar gang laten gaan” 
waardoor natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups gestimuleerd 
worden. 

Lichamelijke klachten
Na contact met de microscopisch kleine, 
pijlvormige brandharen van deze rups 
kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, 
huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan 
de luchtwegen. Verder kunnen de 
brandharen kleine, pijnlijke, irriterende 
wondjes veroorzaken. Er kunnen ook 
pijnlijke, rode huiduitslag met hevige 

jeuk, waarbij ook bultjes, pukkeltjes  
met vocht gevulde blaasjes kunnen 
ontstaan die kunnen gaan ontsteken. 
Deze huidirritaties kunnen tot twee 
weken aanhouden. 
Er zijn vooral risico’s voor de  
gezondheid in de periode dat de 
eikenprocessierupsen brandharen 
krijgen (half mei-juni) en bij verdere 
verspreiding van deze brandharen uit 
lege nesten (juli-september). 

Voorkom klachten 
Door niet in aanraking te komen met de 
brandharen van de eikenprocessierups 
voorkomt u klachten. Als u rupsen 
aantreft laat ze dan met rust en vermijd 
elk contact met nesten en spinsels. Zorg 
bij een bezoek aan een (natuur-)gebied 
met eikenprocessierupsen voor goede 
bedekking van de hals, armen en benen 
en ga niet op de grond zitten. Waar-
schuw kinderen voor het gevaar van de 
rups. Kies wanneer het mogelijk is voor 

een andere route waar geen besmette 
bomen staan. Ook het buiten ophangen 
van was, het buiten laten liggen van 
speelgoed en kinderen laten spelen op 
het gazon is onverstandig met 
eikenprocessierupsen in de buurt.  
Laat verder zandbakken zoveel  
mogelijk gesloten.

Wat te doen bij klachten?
Ga na aanraking van de rupsen of haren 
niet krabben of wrijven, maar was of 
spoel de huid of ogen goed met water. 
Vooraf kan men de huid strippen met 
plakband of schilderstape om overtol-
lige brandharen zoveel mogelijk te 
verwijderen. Was ook de kleren (liefst 
op 60 °C). Klachten verdwijnen in het 
algemeen binnen twee weken. Een 
zachte crème met bijvoorbeeld menthol 
of een gel van Aloë Vera kan verlichting 
geven. Neem bij ernstige klachten 
contact op met uw huisarts en bel bij 
zeer ernstige, acute klachten 112.

Eikenprocessierups herkennen
Eikenbomen met eikenprocessierupsen 
zijn te herkennen aan de specifieke 
nesten op de stammen of dikkere 
takken: dichte spinsels van vervellings-
huidjes, met brandharen en uitwerp-
selen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen 
’s nachts in processie op zoek naar 
voedsel in de toppen van de boom. 
 
Meer informatie
•  www.rupsen.info  

informatie voor kindercentra, 
beheerders van recreatieterreinen, 
huisartsen en evenementorganisatoren

•  www.GGDleefomgeving.nl  
informatie voor inwoners

•   www.thuisarts.nl  
informatie over klachten

•   www.processierups.nu 
Kennisplatform Processierups, 
uitgebreide informatie 

Collectieve inkoopactie zonnepanelen
Scherpenzeel heeft ValleiEnergie 
gevraagd een collectieve inkoopactie 
zonnepanelen te organiseren voor  
de inwoners van onze gemeente. 
Hiervoor heeft ValleiEnergie bij zes 
installateurs van zonnepanelen uit 
onze regio offertes opgevraagd. 
NewSolar uit Woudenberg kwam 
hierbij als winnaar uit de bus. Zij 
hebben een zeer aantrekkelijk 
aanbod gedaan voor alle inwoners 
van Scherpenzeel en zijn in staat 
iedereen maatwerk te leveren.

Steeds meer mensen plaatsen zonnepa-
nelen op hun dak, ook in Scherpenzeel. 
Logisch: met zonnepanelen wek je zelf 
groene stroom op, je bespaart veel geld 
op je energierekening en het rendement 
is een stuk hoger dan op een spaarreke-
ning. Wilt u ook zonnepanelen zonder 
zorgen? Doe dan mee met deze actie 
van de gemeente Scherpenzeel en 

coöperatie ValleiEnergie.

Waarom meedoen
We horen vaak van mensen dat ze wel 
zonnepanelen zouden willen, maar 
opzien tegen het uitzoekwerk: heb je 
een geschikt dak; hoeveel zonnepanelen 
passen er op; welk type paneel kies je; 
wat zijn goede installateurs; hoe 
vergelijk je offertes?

Als je meedoet aan deze actie is het 
uitzoekwerk al gedaan. Omdat er veel 
inwoners van Scherpenzeel met de actie 
meedoen, kan de installateur de 
installatie goedkoper aanbieden dan 
wanneer je individueel zonnepanelen zou 
laten plaatsen. Zo weet je zeker dat je 
zonnepanelen koopt van een betrouw-
bare partij voor een goede prijs. 
Ook als je maar weinig stroom verbruikt 
zijn zonnepanelen verstandig. Een kleine 
installatie levert ook een goed rende-

ment; denk aan een terugverdientijd van 
circa 10 jaar. Dit terwijl je daarna nog 
zeker 15 jaar ‘gratis’ stroom opwekt!

Meer informatie
ValleiEnergie komt naar Scherpenzeel 
om uitleg te geven en de mogelijkheid 
te bieden om u aan te melden. U kunt 
ValleiEnergie op de volgende momenten 
in ons dorp vinden:
•  Woensdag 26 mei 2021 op de 

weekmarkt
•  Vrijdag 28 mei op de Beukenlaan
•  Woensdag 2 juni 2021 op de 

weekmarkt

De actie loopt van mei 2021 tot  
30 september 2021. Daarna zal de 
gemeente de actie evalueren en 
besluiten over eventuele toekomstige 
acties. Meer over de actie leest u op 
www.valleienergie.nl/scherpenzeel en 
daar kunt u zich ook inschrijven.

Jij verdient een lintje!
Kent u iemand van wie u denkt: jij 
verdient een lintje? Veel mensen 
zetten zich vrijwillig in. Vaak zonder 
eigenbelang, in alle bescheidenheid. 
Het is fantastisch hoe in Nederland 
onze samenleving wordt gedragen 
door vrijwilligers! Deze mensen 
kunnen in aanmerking komen voor 
een Koninklijke onderscheiding, net 
als ieder ander met bijzondere 
verdiensten voor de samenleving. 
Maar dan moeten ze wel eerst 
worden voorgesteld. U kunt daar  
voor zorgen!

Voor wie?
In principe is een lintje bereikbaar 
voor iedereen die zich langdurig op 
een bijzondere manier inzet voor  
de samenleving. Denk hierbij aan  
de vele vrijwilligers die actief zijn  
binnen allerlei organisaties op 
sociaal-maatschappelijk gebied.  
Die inzet wordt natuurlijk wel 

beoordeeld op basis van een aantal 
criteria.

Aanvragen
Aanvragen voor een lintje moeten 
ruim van tevoren worden ingediend. 
Een aanvraag voor de zogenaamde 
‘lintjesregen’ 2022, waarbij de 
burgemeester namens de Koning  
één of meerdere Koninklijke 
onderscheidingen uitreikt, moet vóór 
1 juli 2021 worden ingediend bij de 
burgemeester in de woonplaats van 
betrokkene. 

Informatie
Meer informatie over lintjes kunt u 
lezen op de website www.lintjes.nl. 
Voor vragen over de criteria of over 
hoe en wat u moet doen als u iemand 
wilt voordragen, kunt u contact 
opnemen met Annet Moesbergen, 
e-mail: a.moesbergen@scherpenzeel.nl, 
tel: (033) 277 23 24. 

http://www.scherpenzeel.nl
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BEKENDMAKING / Ontwerp omgevingsvisie en ontwerp milieuimpactbeoordeling 
Burgemeester en wethouders van 
Scherpenzeel maken bekend, dat de 
Omgevingsvisie Scherpenzeel en de 
Milieuimpactbeoordeling Omgevingsvisie 
Scherpenzeel, met ingang van 26 mei 
2021 tot en met 6 juli 2021 als ontwerp 
voor iedereen ter inzage liggen. 

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie Scherpenzeel geeft 
voor de lange termijn aan wat we met 
elkaar belangrijk vinden als het om de 
fysieke leefomgeving gaat. Alle 
beleidsthema’s die betrekking hebben 
op de leefomgeving komen in de 
omgevingsvisie samen. De onderdelen 
van de leefomgeving waar we trots op 

zijn, willen we graag beschermen en 
verbeteren (waarden). Maar we willen 
ook nieuwe doelen bereiken (ambities). 
Dit heeft een vertaling gekregen naar de 
5 deelgebieden noord, woongebieden, 
bedrijventerreinen, centrum en zuid.  
Het geheel aan thema’s, waarden en 
ambities vormt de kaders voor nieuwe 
initiatieven en ontwikkelingen. Binnen 
deze kaders nodigen we bewoners, 
organisaties en ondernemers uit om met 
plannen te komen die hierbij aansluiten. 
De ontwerp Omgevingsvisie Scherpen-
zeel is tot stand gekomen na een jaar 
van diverse gesprekken met en digitale 
inbreng van bewoners, ondernemers, 
organisaties en (samenwerkings)

partners. In de ontwerp Omgevingsvisie 
zijn alle opbrengsten uit de participatie, 
de belangrijkste opgaven uit beleid en 
visies en de keuzes van de gemeenteraad 
samengebracht tot één omgevingsvisie.

Milieuimpactbeoordeling
De Milieuimpactbeoordeling Omgevings-
visie Scherpenzeel (MIB) geeft op de 
aspecten gezondheid en veiligheid, 
omgevingskwaliteit, leefbaarheid en 
duurzaamheid een beeld van de impact 
op de fysieke leefomgeving van de  
keuzes die in de omgevingsvisie worden 
gemaakt. De MIB maakt onderdeel uit van 
de besluitvorming over de omgevingsvisie 
door de gemeenteraad later dit jaar.

U kunt de omgevingsvisie en 
MIB inzien
De ontwerp omgevingsvisie met 
identificatienummer NL.IMRO.0279.
SV2021omgvngsvisie-ow01 en 
bijbehorende MIB kunt u inzien via 
omgevingsvisie.scherpenzeel.nl en  
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
De ontwerp Omgevingsvisie heeft de 
vorm van een website en is alleen 
digitaal te lezen. De MIB kunt u digitaal 
bekijken en ligt ook ter inzage op het 
gemeentehuis. Wilt u deze op het 
gemeentehuis inzien, maak dan eerst 
een afspraak via het secretariaat door 
te bellen naar (033) 277 23 24.

Hoe kunt u reageren
U kunt schriftelijk of mondeling een 
reactie indienen binnen de gestelde 
termijn (dus tot en met 6 juli 2021).  
Een schriftelijke reactie kunt u richten 
aan burgemeester en wethouders van 
Scherpenzeel, postbus 100,  
3925 ZJ in Scherpenzeel, of mail naar 
omgevingsvisie@scherpenzeel.nl of 
gebruik de contactpagina van de  
website omgevingsvisie.scherpenzeel.nl. 
Voor het indienen van een mondelinge 
reactie kunt u contact opnemen met 
Wouter Algra (projectleider) of Lisanne 
Sluis (projectmedewerker) via telefoon-
nummer (033) 277 23 24.

BEKENDMAKING
Voorontwerpbestemmingsplan Holevoetplein 282 en informatiemiddag/avond
Burgemeester en wethouders van 
Scherpenzeel maken bekend dat  
het voorontwerpbestemmingsplan 
Holevoetplein 282 voor inspraak  
ter inzage ligt.

Doel van dit plan
Een planologisch kader scheppen om  
de bouw van een Thomashuis met  
9 kamers en beheerderswoning op  
het achterterrein van het perceel  
Holevoetplein 282 mogelijk te  
maken. Tevens zal het pand van de  

Herbergier ook in het bestemmings-
plan worden opgenomen.

U kunt het plan inzien
Het plan ligt met ingang van 26 mei 
2021 gedurende 6 weken ter inzage in 
het gemeentehuis aan de Stationsweg 
389a in Scherpenzeel. Vanwege de 
maatregelen tegen het coronavirus 
kunt u het bestemmingsplan alleen 
inzien na het maken van een afspraak. 
U kunt hiervoor contact opnemen met 
een medewerker van de afdeling 

Ruimte & Groen via telefoonnummer 
(033) 277 23 24.

Het voorontwerpbestemmingsplan  
is digitaal te raadplegen via de  
gemeentelijke website en via  
www.ruimtelijkeplannen.nl

Extra middag en avond  
om plan in te zien
Op 16 juni a.s. wordt een middag- en 
avond gehouden, waar u het plan  
van 14.00 – 20.00 uur ook kan  

komen inzien. Hiervoor dient u  
vooraf een afspraak te maken via 
bovenstaand telefoonnummer.  
Per afspraak wordt 20 minuten 
ingepland en kunnen 2 personen 
tegelijk aanwezig zijn.

Hoe kunt u reageren? 
U kunt mondeling, maar bij voorkeur 
schriftelijk, uw inspraakreactie kenbaar 
maken. Dit kan zo lang het plan ter 
inzage ligt (dus tot en met 6 juli 2021). 
Uw schriftelijke inspraakreactie kunt  

u sturen naar burgemeester en  
wethouders van Scherpenzeel,  
Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. 
Voor uw mondelinge inspraakreactie 
kunt u een afspraak maken met een 
medewerker van de afdeling  
 Ruimte & Groen via telefoonnummer  
(033) 277 23 24. Inspraakreacties 
kunnen leiden tot aanpassing  
(van onderdelen) van het plan.


