
AMENDEMENT

Voorstel nummer: A

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. l juni 2021

Agendapunt: 7

Onderwerp: ENERGIEAMBITIE VAN LEIDERDORP - Regionale Energie Strategie (RES) 1.0

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor

De tekst op pagina 67 luidt nu als volgt:
"De gemarkeerde gebieden kunnen allemaal bijdragen aan de regionale ambitie. Om deze bijdrage te
concretiseren, is de komende periode aanvullende (lokale of bovenlokale) uitwerking nodig. ln een
gemarkeerd gebied wordt gezocht naar mogelijkheden voor duurzame opwek."

Lokaal te bepalen;
"De gemarkeerde gebieden kunnen allemaal bijdragen aan de regionale ambitie. Om deze bijdrage te
concretiseren, is de komende periode aanvullende (lokale of bovenlokale) uitwerking nodig. ln een
gemarkeerd gebied wordt gezocht naar mogelijkheden voor duurzame opwek. De Munnikenpolder
als 'zoekgebied wind' heeft echter een belangrijke natuurwaaide en recreatiebestemming. Daarom
zal Leiderdorp alternatieve locaties onderzoeken in Leiderdorp en in de regio, waarbij wordt
gestreefd naar clustering van windmolens. Belangrijk is ook draagvlak in de vorm van lokale
participatiemogelijkheden. Een goede samenwerking in de regio en met de provincie is
een essentiële voorwaarde voor dit onderzoek."

Toelichting:
o De Raad heeft aangegeven op 25 mei 2020 o.b.v. de concept RES in een amendement

'windambitie van Leiderdorp' dat in de RES 1.0 integrale afweging met andere ruimtevragen
tot stand moest komen, waarbij ook de aantrekkelijkheid van een recreatie- en natuurgebied
moet worden meegenomen.

o Dat de Raad op 25 mei 2020 o.b.v. de concept RES in een amendement 'aandacht voor de
natuur' heeft aangegeven dat de RES 1.0 ook nadrukkelijk rekening moet worden gehouden
met waarden als natuur, landschap, biodiversiteit en recreatie.

r Constaterend dat RES 1.0 de Munnikenpolder noemt als concreet zoekgebied voor
windturbines. Het l'rjkt hiermee voorbij te gaan aan de gevraagde waardenafweging, maar
lijkt enkel gebaseerd op de gedachte om windturbines langs de infrastructuur (snelwegen)
aan te leggen.

o De Munnikenpolder en omgeving Ruige Kade is een ontwikkeld tot recreatie- en
natuurgebied, ook als compensatie voor de ontwikkeling van de A4. lnmiddels blijkt dat dit
een zeer aantrekkelijk gebied is voor flora en fauna, maar ook voor bewoners uit Leiderdorp
en de



a Voor Leiderdorp is goede samenwerking in de regio belangrijk. Daarnaast heeft de RES

stuurgroep, bij monde van voorzitter Liesbeth Spies aangegeven dat de provincie te veel

voorbehouden maakt en te veel kaders stelt. Om deze reden is het noodzakelijk deze

voorwaarde op te nemen in het amendement.
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