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Opwek van duurzame energie:

de Scherpenzeelse keuzes
Regio Foodvalley wil in 2050 alle energie die gebruikt
wordt duurzaam opwekken. In 2030 moet daarvoor de
eerste grote stap gezet zijn. Daarom zoeken we in de regio
hoe en waar we energie kunnen opwekken uit zon en wind.
Dit staat beschreven in de ‘Regionale Energiestrategie’ (RES
1.0). De gemeenteraad van Scherpenzeel heeft op 10 juni
deze RES vastgesteld. Wat betekent dit voor Scherpenzeel?
Samen hebben acht gemeenten in de regio (Ede, Veenen
daal, Barneveld, Rhenen, Wageningen, Renswoude, Nijkerk
en Scherpenzeel) twee provincies (Gelderland en Utrecht)
en het waterschap - de RES 1.0 vastgesteld. Daarbij heeft
een aantal partijen suggesties en wijzigingen voorgesteld,
ook vanuit Scherpenzeel. Deze partijen maakten op 9 juli
afspraken hoe met die suggesties en wijzigingen om te
gaan. Zij blijven achter de ambitie staan om in 2030
minimaal 0,75 TWh aan duurzame energie op te wekken
en aan de slag te gaan. Allen willen samen blijven werken.
Oók aan uitdagingen en dilemma’s die er nog liggen.
Belangrijke punten uit de RES
Alle partijen onderschrijven het opwekken van duurzame
energie door onder andere:
-	zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen op geschikte
daken en op bijvoorbeeld stortplaatsen of boven
parkeerplaatsen en langs snelwegen en spoorlijnen
-	 beperkt zonnepanelen op boerenland te leggen
-	windmolens en zonnepanelen liefst dicht bij elkaar
te plaatsen in een beperkt aantal zogenaamde
‘energieclusters’. Die liggen bij voorkeur langs
snelwegen, andere infrastructuur of in de buurt van
bedrijventerreinen
Om in 2030 minimaal 0,75 TWh aan duurzame energie in
de regio op te wekken, gaan de netbeheerders 200 tot
300 miljoen investeren in de uitbreiding van het
elektriciteitsnet. Alle partijen willen aandacht voor mogelijke
gezondheidsrisico’s bij windmolens. Zij sluiten zich aan bij
de mogelijke landelijke doorontwikkeling van normen
voor het plaatsen van windmolens. Die kunnen leiden
tot onder andere project-afhankelijke afstandsvereisten
tussen woonwijken en windmolens.
Nadruk voor Scherpenzeel
Gemeenten en provincies hebben bij de besluitvorming
ook moties en amendementen (suggesties en wijzigingen)

voorgesteld. Ook vanuit de Scherpenzeelse gemeenteraad.
Zo wil Scherpenzeel benadrukken dat het Scherpenzeelse
aandeel aan de RES overeenkomt met de lokale Energievisie.
Hier is bijvoorbeeld in opgenomen dat er veel aandacht
moet zijn voor energiebesparing. Wat niet wordt gebruikt,
hoeft ook niet worden opgewekt. Ook wil Scherpenzeel
vooral energie duurzaam opwekken via de zon en zet in op
het zoveel mogelijk leggen van zonnepanelen op beschik
bare daken. Ook zijn in de Energievisie afspraken gemaakt
over de hoogte van windmolens die in Scherpenzeel
geplaatst mogen worden, de afstand tot woningen en over
de verdeling van de opbrengst.
Vervolg: zonne- en windwijzers
De gemeente Scherpenzeel gaat niet zelf windmolens
plaatsen of zonnevelden aanleggen. Een initiatiefnemer
(dat kan een grondeigenaar zijn, maar ook een energie
coöperatie) zal daar voor een verzoek indienen bij de
gemeente. Deze moet dan beoordeeld worden. Hier is een
duidelijke toetsing voor nodig, met heldere criteria. En ook
een stappenplan: wanneer kan welke manier van opwek
mogelijk zijn. Bijv: eerst alle beschikbare daken volleggen
met zonnepanelen, voordat een zonneveld op boerenland
mag komen. Dit wordt een zonnewijzer (voor opwek van
energie uit zonnecellen) en een windwijzer (voor opwek van
energie via windturbines) genoemd. In Scherpenzeel
worden deze wijzers op korte termijn opgesteld. Dit gaan
we doen in samenspraak met inwoners, ondernemers,
grondeigenaren en netbeheerders.
Voorlopig zon en wind
De RES gaat nu uit van energieopwek uit wind en zon.
Een veelgehoorde opmerking is, dat er meer vormen van
duurzame opwek zijn. Zo is er kernenergie, energie uit
waterkracht en uit aardwarmte. Omdat tot nu toe alleen
de energieopwek uit wind en zon technisch voldoende zijn
uitgewerkt, wordt in de RES alleen van deze bronnen
uitgegaan. Daarbij wordt erkent, dat innovaties snel gaan
en daarom wordt de RES iedere twee jaar herzien. Dan
kunnen ook nieuwe vormen van opwek worden opgenomen.
Wilt u op de hoogte blijven en eventueel meedenken met
het opstellen van onze lokale zonne- en windwijzer? Mail
dan naar duurzaam@scherpenzeel.nl en u wordt op de
mailinglijst geplaatst.

Samen rattenoverlast voorkomen!
Er komen regelmatig meldingen binnen over rattenoverlast.
Vrijwel altijd heeft dit te maken met onbedoeld voedsel
aanbod. Door onzorgvuldig met voer en etenswaren om
te gaan worden ook ratten gelokt en gevoerd. Ratten
hebben namelijk drie levensbehoeften: een schuilplaats
met in de directe omgeving voedsel en water. Ten aanzien
van het beperken van het voedselaanbod valt
er nog heel veel te winnen.
Hierbij enkele adviezen om overlast
van ratten zoveel mogelijk te beperken:
•	Voer geen eenden bij vijvers en sloten, eenden voeren is
ook ratten voeren;
•	Strooi bij het bijvoeren van (zang)vogels in de winter
geen graan, brood of andere etenswaren op de grond
of in staande vogelvoederhuisjes maar hang voer op
middels een vetbol of iets dergelijks, ratten zijn namelijk
uitstekende klimmers;
•	Als de winter voorbij is en het warmer wordt is het
raadzaam om het voer en de waterschaaltjes weg te halen.
In het voorjaar hebben vogels geen behoefte meer aan
extra voedsel;
• Voer vooral niet te veel;
•	Houdt rennen en nachthokken van (klein)vee schoon en
voorkom dat er veel mest of voerresten aanwezig zijn;
•	Zorg dat voerbakken van kippen, honden, duiven etc.
’s avonds leeg zijn, zodat er geen ratten of muizen
bij kunnen;
•	Zorg dat u voer en etenswaren in een afgesloten
verpakking (een ton met deksel, oude melkbus,
koekblikken etc.) bewaart. Papieren of plastic verpakking

is niet afdoende. Dit wordt kapot geknaagd;
•	Zorg dat vuilnis in een afgesloten bak, container, kliko etc.
wordt opgeslagen;
•	Stapel openhaardhout op, los van de grond;
•	Ruim rommelhoekjes in en om uw huis op;
•	Maak uw kippen- of vogelhok rattenvrij door bijvoorbeeld
een betonnen tegelvloer en laat uw hok inspecteren door
een erkend ongediertebestrijder;
•	Schakel bij rattenoverlast zo snel mogelijk een erkend
ongediertebestrijder in.

Geen avondopenstelling Burgerzaken
in augustus
Burgerzaken is niet geopend op de maandagavonden 2, 9, 16, 23 en 30 augustus.
We zijn wel open tijdens de reguliere openingstijden overdag: maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Vanaf 6 september is Burgerzaken weer open
op maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Denkt u er aan om van te voren een
afspraak te maken! Dit kan via https://mijnafspraak.scherpenzeel.nl/.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk
Kosten (TONK): aanvraagperiode verlengd
Heeft u door de coronacrisis te maken
met minder inkomen, waardoor u
problemen heeft met het betalen
van uw vaste woonlasten? Misschien
kan de Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK) u helpen!
De TONK is bedoeld om huishoudens
tegemoet te komen in de noodzake
lijke privé woonkosten, zoals de huur
en hypotheek, servicekosten en
kosten van gas, water en elektriciteit.
De TONK is bedoeld voor de maanden
dat u de aanvulling op uw inkomen
echt nodig heeft en geen aanspraak
kan maken op een andere voorzie
ning. Een aanvraag voor de TONK kan
ingediend worden bij de gemeente
Scherpenzeel.
Aanvraag indienen: nu mogelijk
tot en met september 2021
Eerder gold de TONK tot en met
juni 2021. De aanvraagperiode is

verlengd tot en met september 2021.
Heeft u al eerder aanspraak gemaakt
op de TONK? Dan kunt u nu een
verkorte aanvraag indienen voor de
periode van juli tot en met september.
Heeft u nog niet eerder aanspraak
gemaakt op de TONK? De TONK kan
met terugwerkende kracht worden
aangevraagd van januari tot en met
september 2021. Dit betekent dat u
een tegemoetkoming kunt ontvangen
vanaf januari, als u in deze maanden
ook problemen had met het betalen
van uw woonlasten.
Op de website van de gemeente
Scherpenzeel vindt u de precieze
voorwaarden om in aanmerking te
komen voor de TONK. U kunt daar
ook het aanvraagformulier vinden.
U kunt natuurlijk ook telefonisch
contact opnemen met de gemeente
via (033) 277 23 24.

Vragenlijst over
De Nieuwe Koepel
Als initiatiefnemers van de nieuwe wijk
De Nieuwe Koepel zijn wij benieuwd naar uw
mening en ideeën voor deze ontwikkeling.
Om een beeld te krijgen, staat nu een vragenlijst
online op www.scherpenzeel.nl/denieuwekoepel
Deze digitale raadpleging is een eerste stap waarbij
we ingaan op een aantal belangrijke thema’s: ‘invulling van de openbare
ruimte’, ‘meerwaarde van De Nieuwe Koepel’, ‘dorps karakter’ en ‘mobiliteit
in de wijk’.
Later in het jaar houden we een of meerdere
schetsworkshops, waarbij de uitkomsten van
deze vragenlijst de basis zijn. De vragenlijst
staat de komende vier weken online.

Bestrijding is moeilijker geworden
Ten gevolge van nieuwe wetgeving mag de gemeente in
de openbare ruimte niet meer met rattengif bestrijding
uitvoeren. Tevens mogen wij niet zomaar klemmen met
lokaas plaatsen. Hierdoor wordt het in toom houden van de
rattenpopulatie een stuk moeilijker. Het samen voorkomen
van rattenoverlast is daarom nog belangrijker geworden.
Volksgezondheid
Samen rattenoverlast voorkomen is belangrijk voor onze
gezondheid. Ratten kunnen bijvoorbeeld drager zijn van de
ziekte van Weil. Dit is een besmetting met bacteriën. Ze
komen voor in de nieren van de (bruine) rat. Via de urine
komen ze terecht in bijvoorbeeld rioleringswater, sloten en
vijvers, maar ook in modder of op slootkanten. Via wondjes,
mond of slijmvliezen kunnen de bacteriën ons lichaam
binnenkomen, bijvoorbeeld bij het zwemmen in besmet
water. Wij adviseren u dan ook nooit te gaan zwemmen in
de vijvers en bij aanraking met sloot- of vijverwater handen
te wassen.

Gemeentehuis: Stationsweg 389a 3925 CC Scherpenzeel • Postbus 100 3925 ZJ Scherpenzeel • T. (033) 277 23 24 • E. via contactformulier op www.scherpenzeel.nl

Voorontwerpbestemmingsplan Vierzinnen
en informatieavond
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken
bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Vierzinnen
voor de inspraak ter inzage ligt.
Doel van dit plan
Een planologisch kader scheppen om de bouw van een
appartementencomplex met 24 sociale huurwoningen
mogelijk te maken.
U kunt het plan inzien
Het plan ligt met ingang van 28 juli 2021 gedurende 6
weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg
389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30
uur en op afspraak ‘s middags (maandag tot en met
donderdag).
Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen
via de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplan
nen.nl
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus kunt u het
bestemmingsplan op het gemeentehuis 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.

Extra avond om plan in te zien
Op dinsdag 31 augustus a.s. wordt een avond gehouden in
Kulturhus de Breehoek aan de Markstraat 59, waar u het
plan van 19.00 tot 21.00 uur kan komen inzien. Er is dan
naast een vertegenwoordiger van de gemeente ook iemand
aanwezig namens de ontwikkelende partij, die informatie
kan geven over het plan en vragen kan beantwoorden.
U dient vooraf een afspraak te maken via
scherpenzeelwonen@scherpenzeel.nl
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 7 september 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.
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