Wind- en zonnewijzer
Uitnodiging voor duurzaam
energie opwekken

Ede energieneutraal in 2050

Voor en door Edenaren

De gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit
betekent dat er net zoveel energie wordt opgewekt, als
we gebruiken in de gemeente Ede. Het is een enorme
opgave om dit voor elkaar te krijgen. Alle daken vol
leggen met zonnepanelen is niet genoeg. We hebben ook
zonnevelden en (kleine) windturbines nodig. We willen
ruimte bieden aan zoveel mogelijk (bewoners)initiatieven.
Maar dit moeten we zorgvuldig aanpakken. Zorgvuldig
betekent in dit geval dat niet ieder initiatief overal kan.
Ook stellen we eisen aan de inpassing in de omgeving en
hoe dit met de omgeving wordt afgestemd.

Wij vinden het belangrijk u meedenkt over hoe
we meer duurzame energie kunnen opwekken en
dat u zelf initiatieven ontwikkelt. Projecten waarbij
inwoners meedoen, hebben meer kans op succes.
Bij middelgrote en grote zonnevelden en grote
windturbines bieden we als eerste ruimte aan lokale
initiatieven. En we willen dat de initiatiefnemer zelf
communiceert over het initiatief, in overleg met ons,
en zelf in gesprek gaat met de omgeving.
En hoe groter het initiatief, hoe meer mogelijkheden
er zijn voor inwoners om financieel mee te doen.
We willen dat 50 procent van de productie van
windenergie van de inwoners is. Ook bij de opbrengst
van zonnevelden proberen we die 50 procent te halen.

Houvast
Deze zon- en windwijzer biedt ‘houvast’ voor initiatiefnemers, inwoners en ondernemers in en buiten Ede.
Wat is er waar mogelijk? Waar moet uw plan aan voldoen?
De wijzer geldt tot half 2022. We maken onderscheid
in kleine en grote initiatieven voor wind en kleine,
middelgrote en grote initiatieven voor zonnevelden.
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Waar kan windenergie opgewekt worden?

Kleine windturbines

Deze kansenkaart laat zien waar het opwekken van
windenergie in principe mogelijk is. Het is duidelijk dat
de plaatsing van grote windturbines in de buurt van
snelwegen A30 en A12 de voorkeur heeft. Andere plekken
sluiten we niet uit, maar die vragen wel meer inspanning
van de initiatiefnemer. Hier geldt dan ook: nee, tenzij.

Voor kleine turbines met een ashoogte tot 15 meter geldt
dat de bouwmogelijkheid al is vastgelegd in het
geldende bestemmingsplan agrarisch buitengebied (2012).

Grote windturbines
Windturbines hebben grote invloed op de omgeving. Door
hun hoogte en omvang beïnvloeden ze het landschap. We
gaan dan ook zeer zorgvuldig om met de locatiekeuze en
de plaatsing. Windturbines kun je niet onzichtbaar maken,
wel kun je zorgen voor een zo klein mogelijk effect op de
omgeving door kleurgebruik (de grijze kleur wordt veel
toegepast, omdat het opgaat in de grijze achtergrond
van de lucht). Op korte afstand is de inrichting van de
mastvoet en omgeving belangrijk. De opstelling van
een of meer nieuwe windturbines moet zoveel mogelijk
aansluiten bij de opstelling van eventuele aanwezige
bestaande windturbines.
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Kansenkaart:
zoekgebieden middelgrote en grote zonnevelden
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Waar kan zonne-energie opgewekt
worden?
Deze kansenkaart laat zien waar het opwekken van
zonne-energie in principe mogelijk is. In de
praktijk is het maatwerk, waarbij aandacht is voor de
kwaliteiten van het gebied en het zo goed mogelijk
benutten van de mogelijkheden van de plek.
Kleine zonnevelden: zonneveld met een netto
oppervlakte tot en met 150 m² (gericht op eigen gebruik).
Middelgrote zonnevelden: zonneveld met een netto
oppervlak groter dan 150 m² tot en met 2 ha
(dit is exclusief het oppervlakte voor de landschappelijke
inpassing).
Grote zonnevelden: zonneveld met een netto
oppervlakte groter dan 2 ha (dit is exclusief de oppervlakte
voor landschappelijke inpassing).

‘Ja, mits’ voor middelgrote zonnevelden
‘Nee, tenzij’ voor grote zonnevelden

(*)

Kernen (middelgrote en grote zonnevelden niet uitgesloten)
Uitgesloten voor middelgrote en grote zonnevelden
N
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Inpassing kleine zonnevelden
Voor kleine zonnevelden met een oppervlakte van
maximaal 150 m2 geldt dat de aanleg mogelijk is op
basis van een omgevingsvergunning. Deze kan worden
aangevraagd via www.omgevingsloket.nl. Er moet wel
worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
• De eerste trede van Edese Zonneladder ‘eerst op daken’
is van toepassing;
• Het zonneveld ligt in principe binnen het bestaande
bouwvlak;
• Het zonneveld mag de aanwezige landschappelijke,
cultuurhistorische en ecologische waarden niet
aantasten, zoals opgenomen in het betreffende
bestemmingsplan, Algemene plaatselijke verordening of
ander vastgesteld beleid;
• Het zonneveld is gelegen achter de voorgevelrooilijn en
niet of nauwelijks zichtbaar vanaf het openbaar gebied;
• Inpassing van het zonneveld op het erf door
gebiedseigen erfbeplanting bijvoorbeeld door een haag.
Het beeldkwaliteitsplan Buitengebied Ede (2011) biedt
handvatten voor de verschillende landschapstypen;
• De zonnepanelen inclusief constructie zijn maximaal
70 cm hoog.

Middelgrote en grote zonnevelden
Bij de inpassing van een middelgroot zonneveld, vanaf
150 m2, is het volgende belangrijk:
• De Edese Zonneladder is van toepassing;
• Houd belangrijke doorzichten vanaf de weg naar het
landschap vrij;
• De randen van de zonnevelden moeten kwalitatief
worden vormgegeven. De randen kunnen
verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de
omliggende en aanwezige landschapsstructuren en
Ontwikkelingsgeschiedenis. Wat betreft de beplanting
wordt aangesloten bij het Beeldkwaliteitsplan
Buitengebied (gemeente Ede, 2011);
• Zoek naar mogelijkheden om de beveiliging van het
zonnepark in het landschap vorm te geven. Als er een
hek nodig is, zorg dat dit geen barrière vormt voor
dieren of maak faunapassages. Maak een eventueel hek
eenvoudig in natuurlijke materialen op afstand van de
infrastructuur;
• Bijbehorende voorzieningen (transformatoren,
camera’s) moeten uit het zicht blijven;
• Beperk de hoogte van de zonnepanelen. Voorkom
zicht op de achterkanten van de zonnepanelen;

• Zorg voor voldoende lichtinval zodat onder begroeiing
mogelijk is;
• Panelen hebben een donkere kleurstelling met coating
om schittering te voorkomen;
• De biodiversiteit moet met de aanleg van het
zonnepark worden ondersteund, dan wel versterkt;
• Door de grote ruimtelijke impact moet het verzoek
voor een zonneveld met visualisaties (3D op
• ooghoogte) worden toegelicht;
• Benut de kans om het verhaal van een plek te vertellen.
Behoud en versterk aanwezige cultuurhistorische
waarden door oude (landschaps)elementen en
structuren in te passen in het ruimtelijk ontwerp van
zonnevelden;
• Gebruik het verleden van de plek als inspiratiebron voor
het ruimtelijk ontwerp van zonnevelden.
• Een zonneveld bestaat uit een netto zonneveld
(panelen en onderhoudspaden) en inpassing in het
landschap. Circa 20 procent van de oppervlakte van het
zonneveld moet landschappelijk ingepast worden.

Hoe verder?
Voor middelgrote en grote zonnevelden en grote
windturbines is de eerste stap altijd een intakegesprek.
Aanmelden voor dit gesprek of meer informatie:
ede.nl/energieopwekken.
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Voor kleine initiatieven op het gebied van wind en zon
kunt u meteen een omgevingsvergunning aanvragen via
www.omgevingsloket.nl.

