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Beslispunten 

1.   De raadsmemo Uitstel ter inzage leggen NRD Windmolens Energiecluster A12-A30 vast te stellen; 

 
Aanleiding 
De ontwikkeling van windmolens is bij de stap van het inrichten van de m.e.r.-procedure. Op dit moment is 
de NRD afgerond, maar wordt de ter inzage legging uitgesteld, omdat er op dit moment te veel onduidelijk is 
in de wet- en regelgeving voor windmolens. Deze onduidelijkheid maakt ook dat de NRD wellicht nog moet 
worden aangepast. In de raadsmemo, bijlage bij dit collegevoorstel, zijn de redenen voor dit uitstel uitgelegd. 
 
Inleiding  
De Gemeente Ede heeft in 2018 de Routekaart Ede Energieneutraal 2050 vastgesteld. Een belangrijke 
maatregel voor het bereiken van dit doel wordt geleverd door de duurzame opwek van elektriciteit door 
middel van windmolens. In 2020 heeft het college het Actieplan Windenergie vastgesteld om meer 
windenergieprojecten van de grond te krijgen (zaaknummer 131379). Dit gebied wordt aangeduid met het 
begrip Energiecluster A12-A30 (zie startnotitie, zaaknummer 228433). Voor mogelijke zoekgebieden binnen 
dit energiecluster is een alternatievenontwikkeling afgerond en is de raad daarover geïnformeerd 
(zaaknummer 287007). Inmiddels is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarin wordt beschreven 
hoe deze alternatieven kunnen worden onderzocht ook afgerond. Eerder (inforonde college 28 juni) is het 
college geïnformeerd om na de zomer 2022 de NRD ter inzage te leggen. 
 
Bijdrage(n) aan beleidsdoelen 
Hoofdopgave Duurzaamheid en Natuur en het programma Ede energieneutraal 2050. 
 
Voorgestelde beleidskeuze / argumenten 
Door diverse ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving voor windmolens wordt het ter inzage leggen van 
de NRD, en de start van de m.e.r., uitgesteld met minimaal een half jaar. De verwachting is dat de 
ontwikkelingen invloed kunnen hebben op het aantal zoeklocaties. Het uitstel geeft het college de 
mogelijkheid om ontwikkelingen mee te wegen in het besluit om de NRD ter inzage te leggen en 
zoekgebieden buiten het onderzoek te laten. 
 
In de raadsmemo staan de ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving en de redenen voor het uitstel 
uitgebreider toegelicht. 
 
Kanttekening(en) bij voorgestelde beleidskeuze 
Het is niet zeker dat er meer duidelijkheid is over landelijke normen over een half jaar. Gesprekken met de 
provincie over aantal en voorwaarden voor windmolens kunnen ook gevoerd worden terwijl de NRD ter 
inzage ligt. Het is uiteindelijk de raad die na de ter inzage legging de NRD, en dus ook de alternatieven en 
aantal zoekgebieden, definitief vaststelt. Ontwikkelingen in landelijke normen, handelingsperspectief 
provincie én ingediende zienswijzen kunnen dan gelijktijdig worden afgewogen door de raad.  
 
Alternatieve beleidskeuzen 
N.v.t.  

 
Risico's 
N.v.t.  



Kosten, baten en dekking 
n.v.t. 
 
Aanpak/uitvoering/juridische toetsing 
De volgende vervolgstappen voor de korte termijn worden voorgesteld: 

• De inhoud van dit memo in een raadsmemo te delen met de raad 

• Omwonenden te informeren over uitstel ter inzage leggen NRD via digitale nieuwsbrief medio 
september 

• Gesprek wethouder Versteeg en bewonersgroepen op 13 september (al gepland) 

• Memo stand van zaken in college december 2022 
 
 

 Bestuur Communicatie 

30 aug Memo in inforonde college  

6 sept Raadsmemo ter vaststelling in college  

7 sept Memo naar raad Informeren kernstakeholders (gem, Veenendaal, Vallei-
energie, prov. GLD, Waterschap VenV, EWA, TEK, VWM)  

9 sept  Versturen digitale nieuwsbrief aan belangstellenden 
Aanpassen website 

13 sept  Gesprek wethouder Versteeg met verenigde 
bewonersgroepen (EWA, TEK, VWM) 

 
 
Inwonersparticipatie 
Een participatietraject voor de fase van de NRD is ingericht volgens de Edese Participatie Aanpak. Dit plan 
is verder uitgewerkt na de participatie rondom de quick scan en kent nu een concreet plan voor de 
participatie rondom de stap van de NRD. Dit participatieplan blijft gelden. Belangstellenden zullen gelijktijdig 
met het informeren van de raad van dit uitstel op de hoogte worden gebracht. Samenwerkingspartners en de 
bewonersgroepen tegen windmolens worden persoonlijk geïnformeerd. 
 
Communicatie 
Zie Inwonersparticipatie   
 
Planologische procedures en inspraak 
De NRD is de eerste stap in de planologische procedure om tot een omgevingsplan te komen waarin de 
ontwikkeling van windmolens mogelijk wordt gemaakt. 
 
Besluitvorming 
Het college informeert de raad over het uitstel van de ter inzage legging van de NRD.  
 
Bijlagen 
I. Raadsmemo Uitstel ter inzage legging NRD Windmolens 
 


