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Doel van de alternatievenontwikkeling
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Voorliggende alternatievenontwikkeling heeft tot doel om in beeld te brengen binnen 

welke gebieden (hierna ‘zoekgebieden’) van het Energiecluster A12-A30 de 

ontwikkeling van windturbines kansrijk is. De presentatie geeft een toelichting op de 

totstandkoming van de alternatieven die in het planMER worden onderzocht en laat 

zien:

˗ welke referentieturbines worden gehanteerd;

˗ hoe de zoekgebieden tot stand zijn gekomen;

˗ welke alternatieven zijn ontwikkeld en nader worden onderzocht in het planMER.
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1. Inleiding en aanpak
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1. Inleiding project Energiecluster A12-A30
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In RES 1.0 Foodvalley heeft gemeente Ede de ambitie vastgelegd om in 2030 0,272 TWh duurzame energie op te 

wekken. Zowel de RES als de Wind- en Zonnewijzer van de gemeente, wijzen hiervoor het gebied rond de A12 en 

A30 aan als kansrijk zoekgebied (hierna ‘Energiecluster A12-A30’). Deze locatie sluit namelijk aan bij de twee 

bestaande windturbines in de gemeente, grenst aan infrastructuur en sluit aan bij bedrijventerrein. 

In de zomer van 2021 heeft de gemeente een quickscan laten uitvoeren 

om de haalbaarheid voor de ontwikkeling van windenergie in het 

Energiecluster te verkennen. Hieruit volgden 10 potentiële 

windturbinelocaties, zie kaart hiernaast. Deze windturbinelocaties zijn 

indicatief en hebben geen verdere status. Daarom wordt hier in 

voorliggende presentatie geen verdere aandacht aan besteed.



1. Aanpak alternatievenontwikkeling
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1. De locatie van het Energiecluster A12-A30 uit de quickscan vormt het startpunt en het plangebied. Binnen dit 

plangebied is gezocht naar kansrijke zoekgebieden voor windturbines. De zoekgebieden worden in beeld 

gebracht aan de hand van drie referentieturbines. 

2. De zoekgebieden zijn tot stand gekomen aan de hand van uitsluitende criteria door wet- en regelgeving 

vanuit milieu (veiligheid, geluid en natuur), fysieke objecten, technische belemmeringen en autonome 

ontwikkelingen. Gebieden zijn uitgesloten wanneer één of meer uitsluitende criteria van toepassing zijn.  

3. De gebieden waarbinnen geen van de uitsluitende criteria van toepassing zijn, zijn de zoekgebieden voor 

windturbines. De zoekgebieden geven ook inzicht in de beschikbare schuifruimte. 

4. Binnen deze zoekgebieden zijn aan de hand van sturende criteria (zie volgende slide voor een toelichting) 

alternatieven ontwikkeld per referentieturbine of een combinatie daarvan. 

5. De alternatieven vormen de basis voor de milieuonderzoeken in het planMER.



1. Uitsluitende en sturende criteria
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De zoekgebieden en alternatieven zijn ontwikkeld aan de hand van uitsluitende en sturende criteria.

1. Uitsluitende criteria zijn de uitgangspunten (belemmeringen) die een locatie uitsluiten:

· Waar kan het niet?

· Wettelijke belemmeringen m.b.t. veiligheid, geluid* en natuur.

· Fysieke objecten, technische belemmeringen en autonome ontwikkelingen.

2. Sturende criteria zijn uitgangspunten en voorwaarden om te komen tot de meest geschikte windlocaties

· Waar kan het onder voorwaarden liever wel of niet?

· Aansluiten bij de opwekdoelstelling

· Onderlinge afstand tussen windturbines

· Landschappelijke inpassing

· Onverenigbare functies

* Vanwege de uitspraak van de Raad van State (202003882/1) gelden de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit tot afronding van het nader onderzoek 

naar de normstelling niet als officiële wettelijke belemmering. De omgang met de geluidsnormen wordt nader toegelicht op slides 17, 18 en 19.



2. Toelichting referentieturbines
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2. Toelichting referentieturbines
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In de alternatievenontwikkeling zijn drie referentieturbines gehanteerd die samen een realistische bandbreedte aan 

mogelijke windturbines op land weerspiegelen. Dit omvat windturbines met een ashoogte van 120 m (3,6 megawatt 

(MW)), een ashoogte van 142 m (4 MW) en een ashoogte van 166 m (5,5 MW).

De ondergrens is de windturbine met een ashoogte van 120 m en een vermogen van 3,6 MW. Een kleinere 

windturbine met een lager vermogen is naar verwachting niet haalbaar, omdat dit formaat de kleinst mogelijke 

windturbine is met het minimumvermogen uit de SDE++-subsidie (3,5 MW in windklasse IV). Daarmee is de 

businesscase voor een kleinere turbine naar verwachting niet haalbaar.  

De bovengrens is een windturbine met een ashoogte van 166 m en een vermogen van 5,5 MW. Grotere 

windturbines (in omvang en vermogen) worden anno 2021 enkel gerealiseerd op zee, mede vanuit toenemende 

omgevingseffecten naarmate de turbine in hoogte toeneemt. 



2. Toelichting referentieturbines
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In voorliggende presentatie wordt voor de totstandkoming van zoekgebieden verwezen naar de exacte afmetingen 

van de referentieturbines (120, 142 en 166 m ashoogte). Op basis van de afmetingen van deze turbines, zijn de 

minimale afstanden tot objecten in beeld gebracht. Zonder toepassing van exacte afmetingen, kunnen geen 

veiligheidscontouren of geluidscontouren worden berekend, en kan de minimale afstand tot objecten niet in beeld 

worden gebracht. Dit is noodzakelijk om de haalbaarheid van zoekgebieden te onderzoeken. 

De referentieturbines geven een indicatie van de effecten van windturbines met een ashoogte van respectievelijk 120, 

142 en 166 m. Het is mogelijk dat de windturbines die daadwerkelijk in de zoekgebieden gerealiseerd worden, in 

afmetingen enkele meters afwijken ten opzichte van de referentieturbines. Bij afwijkingen in de turbineafmetingen,  

moet de ontwikkelaar kunnen aantonen dat de milieueffecten van de te ontwikkelen windturbines niet groter zijn 

dan de effecten van de referentieturbines. Dit omdat de milieueffecten van de referentieturbines in het MER worden 

onderzocht en beoordeeld.



2. Toelichting referentieturbines
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De afbeelding rechts toont het 

schematisch overzicht van de drie 

referentieturbines die zijn gehanteerd 

in voorliggende studie. Te zien is de 

ashoogte (120, 142 en 166 m), en de 

rotordiameter (117, 136 en 160m). 

Ook is de tiphoogte (hoogste punt 

van het rotorblad, ofwel ashoogte + 

een halve rotordiameter) te zien. 

Tiphoogte is respectievelijk 179, 210 

en 246 meter.



3. Totstandkoming zoekgebieden
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3. Startpunt totstandkoming zoekgebieden
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De gemeente Ede heeft in mei 2021 de quickscan Energiecluster A12-A30 opgesteld. De locatie van Energiecluster A12-A30 

vormt het startpunt en het plangebied voor voorliggende studie. De locatie voor het Energiecluster A12-A30 is vastgesteld aan 

de hand van de volgende voorkeursprincipes:

˗ Voorkeur voor realisatie langs snelwegen (binnen 1 km), vanwege het kleiner aantal ruimtelijke belemmeringen in deze 

gebieden en de reeds bestaande hoog dynamische omgeving aldaar. Daarnaast is het vanuit landschappelijk perspectief 

wenselijk om de windturbines te laten aansluiten bij het lijnelement van de snelwegen. 

˗ Voorkeur voor aansluiting bij bedrijventerreinen, vanwege de grotere afstand tot gevoelige functies.

˗ Voorkeur voor aansluiting bij grote elektriciteitsafnemers en bestaande energie-infrastructuur, zodat de vraag en het 

aanbod dicht bij elkaar liggen en de windturbines op korte afstand kunnen worden aangesloten op het bestaande 

elektriciteitsnet. Dit heeft zowel ruimtelijke als financiële voordelen.

˗ Voorkeur voor clustering van windturbines om versnippering van het landschap tegen te gaan. Hierbij is gezocht naar 

aansluiting bij de bestaande twee windturbines (bedrijventerrein BTA12).



3. Plangebied
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De locatie van het Energiecluster A12-30 vormt het zoekgebied voor de alternatievenontwikkeling voor voorliggende 

studie. Binnen het plangebied wordt gezocht naar kansrijke zoekgebieden waarbinnen windturbines gerealiseerd 

kunnen worden. 

Het plangebied wordt teruggebracht naar kansrijke zoekgebieden 

aan de hand van uitsluitende criteria, namelijk:

1. wet- en regelgeving veiligheid, geluid en natuur;

2. fysieke objecten;

3. technische belemmeringen;

4. autonome ontwikkelingen.

De volgende slides laten dit stapsgewijze proces zien.

Plangebied



3.1 Uitsluitend criterium - veiligheid (1)
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Voor het uitsluitend criterium veiligheid zijn op basis van wet- en regelgeving externe veiligheidsafstanden 

bepaald, die de minimale afstand borgen tussen een windturbine en:

- kwetsbare objecten* (zoals woningen, scholen en ziekenhuizen);

- beperkt kwetsbare objecten* (zoals woningen in het buitengebied en bedrijfspanden);

- inrichtingen met gevaarlijke stoffen;

- (spoor)wegen. 

Rondom deze objecten, inrichtingen en wegen zijn contourafstanden in beeld gebracht, waarbinnen de realisatie van 

een windturbine is uitgesloten. De contourafstanden verschillen per referentieturbine en zijn gebaseerd op de 

uitgangspunten uit het Handboek Risicozonering Windturbines (2020). De tabel op de volgende slide laat de 

contourafstanden zien. 

* Een begrippenlijst is opgenomen in de bijlage



3.1 Uitsluitend criterium - veiligheid (2)
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Thema Onderdeel Afstand per ref. turbine (meters) Op basis van Juridische 

status
120 m 142 m 166 m

Objecten Kwetsbare objecten (PR10-6)
231 244 273

PR 10-6 contour Activiteiten-

besluit

Beperkt kwetsbare objecten (PR10-5)
58,4 68 80

PR10-5 contour Activiteiten-

besluit

Infrastructuur Rijkswegen 58,4 68 80 ½ rotordiameter Vergunning

Hoofdwaterwegen 58,4 68 80 ½ rotordiameter Vergunning

Spoorwegen 66,25 75,85 87,85 ½ rotordiameter + 7,85 m Vergunning

Buisleidingen* Ondergronds 231 244 273 PR 10-6 contour Advies

Hoogspannings-

infrastructuur

Bovengrondse hoogspanningslijn
231 244 273

PR 10-6 contour Advies

Inrichtingen Inrichting gevaarlijke stoffen 

(afhankelijk van type inrichting)
231 244 273

PR 10-6 contour Voor besluit-

vorming

*Bovengrondse buisleidingen zijn niet aanwezig en dus niet opgenomen in de tabel

Onderstaande tabel laat de veiligheidscontouren per referentieturbine (ashoogte) zien op basis waarvan gebieden en 

locaties zijn uitgesloten als zoekgebied voor windturbines binnen het plangebied van Energiecluster A12-A30.



3.1 Uitsluitend criterium - geluid (1)

17

Voor het uitsluitend criterium geluid is op basis van wet- en regelgeving de minimaal aan te houden afstand tot 

woningen in beeld gebracht, door contouren rondom woningen te plaatsen. Dit betreft de 47 decibel (dB) Lden* 

contour (inclusief toepassing van 3 dB mitigatie*). Dit betekent dat is gerekend met de oude richtlijn uit het 

Activiteitenbesluit*, waarmee de minimale afstand tot woningen in beeld is gebracht. 

Voor de alternatievenontwikkeling is gezocht naar de maximale zoekruimte in het plangebied. Daarom is ook in 

beeld gebracht in welke gebieden een windturbine geplaatst zou kunnen worden als 3 dB geluidsmitigatie wordt 

toegepast. Met toepassing van de 47 dB Lden geluidsnorm (+ 3 dB mitigatie) zijn enkel de gebieden bij voorbaat 

uitgesloten die in geen geval haalbaar zijn vanuit geluid. Bij toepassing van strengere richtlijnen (bijvoorbeeld 45 dB 

op advies van de WHO, zie volgende slide), neemt de minimale afstand tot woningen toe. Hierdoor wordt de 

beschikbare zoekruimte kleiner. Het MER onderzoekt de in ieder geval de milieueffecten bij toepassing van de 47 dB-

norm (met en zonder mitigatie) en de 45 dB-norm (met en zonder mitigatie). 

* Een begrippenlijst is opgenomen in de bijlage



3.1 Uitsluitend criterium - geluid (2)
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Gekozen is om de geluidscontouren rondom de woningen te leggen en niet rondom de windturbines zelf, omdat 

hierdoor de beschikbare ruimte vanuit geluid, en dus de beschikbare schuifruimte, in beeld wordt gebracht. 

Een minimale afstand tot woningen

In de totstandkoming van zoekgebieden is de 47 dB Lden + 3dB mitigatie contour in beeld gebracht. Met deze norm 

wordt de minimaal aan te houden afstand tot woningen in beeld gebracht, ofwel de maximale zoekruimte voor de 

windturbinelocaties binnen de zoekgebieden. Om vast te stellen welk geluidsniveau passend is als norm, is een 

cumulatieve beoordeling nodig (vervolgonderzoek). Daarin wordt onderzocht in hoeverre de ontwikkeling van 

windturbines in een bepaald gebied leidt tot een wezenlijke verslechtering van de leefkwaliteit van omwonenden als 

rekening wordt gehouden met andere, bestaande geluidsbronnen in de omgeving. 



3.1 Uitsluitend criterium - geluid (3)
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Nordex, ashoogte 120 m

solitair lijnopstelling (afstand: 3D)

afstand tot zonder mit. met mit. zonder mit. met mit.

47 dB 230 150 340 210

45 dB 300 210 460 290

Vestas, ashoogte 142 m

solitair lijnopstelling (afstand: 3D)

afstand tot zonder mit. met mit. zonder mit. met mit.

47 dB 310 200 470 290

45 dB 395 265 620 400

Enercon, ashoogte 166 m

solitair lijnopstelling (afstand: 3D)

afstand tot zonder mit. met mit. zonder mit. met mit.

47 dB 400 275 620 385

45 dB 500 350 800 530

De tabellen hiernaast tonen de minimale afstanden die per referentieturbine 

zijn aangehouden bij de totstandkoming van zoekgebieden. De minimale 

afstanden zijn de getallen van solitaire windturbines, rekening houdend met 47 

dB en toepassing van 3 dB mitigatie. 

De tabellen laten ook zien wat de geluidsafstanden zijn bij toepassing van de 

45 dB richtlijn van de WHO en bij toepassing van de geluidreducerende modus 

(3 dB geluidreductie). Ook is te zien dat de minimale afstand tot woningen 

toeneemt als turbines in een lijnopstelling (of cluster) worden geplaatst, 

doordat de turbines gezamenlijk een hoger geluidniveau op de gevel van 

nabijgelegen woningen veroorzaken. Aannemelijk is dat de windturbines 

binnen de verschillende zoekgebieden elkaar beïnvloeden, waarmee de 

contouren voor lijnopstelling relevant zijn. Hieruit kan volgen dat de 

zoekgebieden verder worden ingeperkt om aan de geluidsnormen te kunnen 

voldoen. Dit wordt in het MER nader onderzocht. 



3.1 Uitsluitend criterium - natuur (1)
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Voor het milieuaspect natuur zijn op basis van wet- en regelgeving Natura 2000-gebieden* uitgesloten voor 

ontwikkeling van windturbines. 

Binnen het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden. Wel liggen de Natura 2000-gebieden Veluwe en 

Binnenveld binnen 5 km afstand. Het ontwikkelen van windturbines leidt mogelijk tot (indirecte) effecten op deze 

Natura 2000-gebieden. De ligging van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone binnen het 

plangebied geldt als relevant aandachtspunt voor het westelijk deel van het plangebied. Bij werkzaamheden in deze 

gebieden is een ‘nee-tenzij- toets noodzakelijk. 

* Een begrippenlijst is opgenomen in de bijlage



3.1 Uitsluitende criteria wet- en regelgeving - resultaat
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Na uitsluiting van de gebieden die niet haalbaar zijn 

door beperkingen vanuit wet- en regelgeving op de 

milieuaspecten veiligheid, geluid en natuur, blijft een 

deel van het plangebied over als zoekgebied. De 

afbeelding hiernaast laat deze gebieden zien voor de 

referentieturbine met een ashoogte van 120 m. 

Dit gebied wordt verder ingeperkt door fysieke objecten 

(3.2), (technische) belemmeringen (3.3) en autonome 

ontwikkelingen (3.4). De volgende slides geven dit weer.



3.2 Uitsluitend criterium - fysieke objecten
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Ontwikkeling van een windturbine op of rondom een bestaand 

fysiek object is uitgesloten. Deze fysieke objecten, zoals 

woningen, bedrijfspanden, infrastructuur en overige panden, 

zijn daarmee uitgesloten als zoekgebied.

Vanuit veiligheid is het uitgesloten dat de rotorbladen van een 

windturbine over een fysiek object draaien. Daarom wordt een 

minimale afstand tot objecten aangehouden, namelijk een 

halve rotordiameter. De afbeelding hiernaast laat de overlap 

tussen de mogelijke zoekgebieden en de veiligheidsbuffer 

(ashoogte 120 m) zien. Deze gebieden vallen af als zoekgebied 

voor windturbines.



3.3 Uitsluitend criterium - technische belemmeringen
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Daarnaast zijn locaties waar technische belemmeringen gelden uitgesloten als zoekgebied voor windturbines. Dit 

omvat locaties met een beperkte oppervlakte of beperkte bereikbaarheid. De fundering van een windturbine heeft 

een namelijk minimale oppervlakte van 25 bij 25 m. Gebieden met een oppervlakte kleiner dan 625 m2 of gebieden 

waar geen vierkant van 25x25 m in past, zijn uitgesloten als zoekgebied. Daarnaast is op hoofdlijnen gekeken of de 

locatie ruimte biedt voor de kraanopstelplaats. 

Met het hanteren van de veiligheidsafstanden tot infrastructuur, blijven kleine gebieden over in de klaverbladen van 

de auto(snel)wegen. Hoewel deze gebieden vanuit wet- en regelgeving kansrijk kunnen zijn, vallen ze toch af als 

zoekgebied voor windturbines. Dit vanwege:

- De bereikbaarheid: de locaties zijn niet bereikbaar via toegangswegen en een tunnel is vanwege technische 

(transport)beperkingen onhaalbaar. 

- De beperkte ruimte: de fundering van een windturbine past binnen de beschikbare ruimte, maar de locaties 

bieden onvoldoende ruimte voor de kraanopstelplaats. 



3.3 Uitsluitend criterium technische belemmeringen - resultaat
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Het plangebied is ingeperkt op basis van uitsluitende 

criteria op basis van wet- en regelgeving, fysieke objecten 

en technische belemmeringen. De afbeelding rechts laat 

het tussentijds resultaat zien van de zoekgebieden die 

mogelijk kansrijk zijn na deze stappen. 

Op de volgende slides wordt de laatste stap doorlopen: 

overlap met autonome ontwikkelingen.



3.4 Uitsluitend criterium - autonome ontwikkelingen 
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Autonome ontwikkelingen zijn op zichzelf staande ontwikkelingen waarover reeds besluitvorming heeft 

plaatsgevonden of waarover besluitvorming in voorbereiding is, die zonder de voorgenomen activiteit ook zouden 

plaatsvinden. Met deze ontwikkelingen worden op de desbetreffende locaties objecten (woningen, bedrijfspanden) 

gerealiseerd waardoor die locaties afvallen als zoekgebied voor windturbines. Daarmee vormen ze een uitsluitend 

criterium. Binnen het plangebied zijn de volgende autonome ontwikkelingen relevant:

Uitbreiding woonwijk Kernhem (Ede) Ontwikkeling Food & Businesspark



3.4 Uitsluitend criterium - autonome ontwikkelingen 
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Op basis van de autonome ontwikkelingen in het 

plangebied, zijn 3 gebieden als niet kansrijk 

aangemerkt. Dit gaat om:

- Twee zoekgebieden ten noorden van de N224, door 

uitbreiding woonwijk Kernhem.

- Eén zoekgebied ten noorden van Veenendaal, door 

ontwikkeling Food & Businesspark.

De afbeelding rechts laat dit zien (referentieturbine 

ashoogte 120 m), waarbij de bovengenoemde 

gebieden als oranje zijn aangeduid.



4. Zoekgebieden per referentieturbine
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4. Zoekgebieden per referentieturbine – ashoogte 120 m
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Na toepassing van de uitsluitende criteria (wet- en regelgeving 

voor geluid en veiligheid, fysieke objecten, (technische) 

belemmeringen en autonome ontwikkelingen), blijven 20 

potentiële zoekgebieden over voor de referentieturbine met een 

ashoogte van 120 meter. Deze zoekgebieden worden in stap 5 

vertaald naar alternatieven.

Met toepassing van de geluidreducerende maatregelen (3 dB 

mitigatie, solitaire turbines) zijn meer zoekgebieden kansrijk dan 

zonder deze maatregelen. De afbeelding rechts laat dit zien in 

lichtgroen (met geluidsmitigatie) en donkergroen (zonder 

geluidsmitigatie)



4. Zoekgebieden per referentieturbine – ashoogte 142 m
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Na toepassing van de uitsluitende criteria (wet- en regelgeving 

voor geluid en veiligheid, fysieke objecten, (technische) 

belemmeringen en autonome ontwikkelingen), blijven zes 

potentiële zoekgebieden over voor de referentieturbine met een 

ashoogte van 142 meter. Deze zoekgebieden worden in stap 5 

vertaald naar alternatieven.

Met toepassing van de geluidreducerende maatregelen (3 dB 

mitigatie, solitaire turbines) zijn meer zoekgebieden kansrijk dan 

zonder deze maatregelen. De afbeelding rechts laat dit zien in 

lichtgroen (met geluidsmitigatie) en donkergroen (zonder 

geluidsmitigatie)



4. Zoekgebieden per referentieturbine – ashoogte 160 m
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Na toepassing van de uitsluitende criteria (wet- en regelgeving 

voor geluid en veiligheid, fysieke objecten, (technische) 

belemmeringen en autonome ontwikkelingen), blijven twee 

potentiële zoekgebieden over voor de referentieturbine met 

een ashoogte van 166 meter. Deze zoekgebieden worden in 

stap 5 vertaald naar alternatieven.

Zonder toepassing van de geluidreducerende maatregelen (3 

dB mitigatie, solitaire turbines) zijn geen zoekgebieden kansrijk 

voor realisatie van een windturbine. 



5. Sturende criteria voor de alternatieven 
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5. Sturende criteria
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Als tweede stap zijn sturende criteria toegepast om het aantal zoekgebieden in te perken en te komen tot 

alternatieven. Sturende criteria zijn uitgangspunten en voorwaarden om te komen tot de meest geschikte locatie en 

dus realistische windturbineposities. In andere woorden: waar kan het onder voorwaarden liever wel of niet? 

Op basis hiervan zijn alternatieven ontwikkeld binnen de zoekgebieden die aansluiten bij de sturende criteria. Deze 

alternatieven worden in het planMER nader uitgewerkt en onderzocht. Om te komen van zoekgebieden tot 

alternatieven is in deze fase rekening gehouden met:

- de opwekdoelstelling van de gemeente Ede

- de onderlinge afstand (relevant voor geluid en energieopbrengst) tussen zoekgebieden

- de landschappelijke inpassing van windturbines

- onverenigbare functies

Overige sturende criteria (zoals ligging in of nabij natuurgebieden, ligging binnen veiligheids-adviesafstanden of 

slagschaduw) worden nader onderzocht en beoordeeld in het planMER.



5. Sturende criteria – opwekdoelstelling 
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Gemeente Ede heeft tot doel om binnen het Energiecluster A12-A30 in 2030 minimaal 22 MW opgesteld vermogen 

aan windturbines te realiseren. Daarbij wil de gemeente de locaties binnen het Energiecluster zo goed mogelijk 

benutten. Aan de hand van deze doelstelling wordt gezocht naar alternatieven die de opwekking van ten minste 22 

MW opgesteld vermogen mogelijk maken. 

Bij de alternatievenontwikkeling is gezocht naar maximalisatie van het opgestelde vermogen (opwekmaximalisatie), 

met een ondergrens van 22 MW opgesteld vermogen. Een alternatief met enkel windturbines met een ashoogte van 

160 m sluit niet aan bij de opwekdoelstelling, omdat slechts twee zoekgebieden als kansrijk zijn aangemerkt. Dit 

resulteert in een opgesteld vermogen van maximaal 11 MW (2 maal 5,5 MW). 



5. Sturende criteria – onderlinge afstand
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De onderlinge afstand tussen zoekgebieden speelt een rol in de haalbaarheid van windturbines binnen dat 

zoekgebied. Bij een onderlinge afstand van circa 3 maal de rotordiameter beïnvloeden windturbines elkaar. Zo wordt 

geluidsproductie versterkt en kan de wind niet door beide windturbines volledig worden benut door onderlinge 

windafvang. Voor de toenemende geluidsproductie moeten extra mitigerende maatregelen (stilstandvoorziening) 

worden toegepast om te kunnen voldoen aan de geluidsnormen, met verlies aan energieopbrengst tot gevolg. De 

windafvang zorgt ook voor een verminderde energieproductie van de windturbines. Zowel het toepassen van extra 

mitigerende maatregelen als de verminderde energieproductie heeft gevolgen voor de financiële haalbaarheid van 

een windturbine. Daarom wordt in de alternatievenontwikkeling een afstand van drie maal de rotordiameter (3D) 

tussen twee zoekgebieden aangehouden.



5. Sturende criteria – landschappelijke inpassing
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Vanuit landschappelijk perspectief is rekening gehouden met de landschappelijke inpassing van windturbines. 

Hierbij is gezocht naar zoekgebieden waarbij de windturbines een zoveel mogelijk logische en herkenbare 

landschappelijke lijn vormen langs de bestaande infrastructuur. Dit betekent dat gezocht is naar de ontwikkeling van 

windturbines in een zo recht mogelijke lijn en met zoveel mogelijk dezelfde afstand tot de wegrand. 



5. Sturende criteria – onverenigbare functies
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Na toepassing van de uitsluitende criteria blijft er binnen het plangebied een locatie over waar reeds sprake is van 

een andere, onverenigbare functie. In dit geval is dat een sportveld. Realisatie van een windturbine is hier vanuit wet-

en regelgeving mogelijk. Dit is echter onwenselijk omdat de gemeente sportmogelijkheden niet wil verkleinen. 

Daarom wordt vanuit het sturend criterium onverenigbare functies het zoekgebied dat overlapt met een sportveld 

in Ede (Rietkampen) niet ingevuld als zoekgebied voor windturbines.  



6. De alternatieven
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6. Introductie alternatieven in het planMER
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Ten behoeve van het planMER Energiecluster A12-A30 zijn alternatieven ontwikkeld. Deze alternatieven worden 

onderzocht op milieueffecten in het planMER. Hiermee worden de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit zo 

volledig mogelijk in beeld gebracht en worden verschillende opties overwogen. Alternatieven zijn de mogelijke 

manieren waarop de voorgenomen activiteit kan worden gerealiseerd. Samen geven de alternatieven een 

bandbreedte aan mogelijkheden weer om de voorgenomen activiteit te realiseren. In het planMER wordt een 

voorkeursalternatief vastgesteld. Dit is mogelijk een combinatie is van de alternatieven. 

Het ontwikkelen van alternatieven is verplicht binnen de m.e.r.-procedure. Artikel 7.7 van de Wet milieubeheer stelt 

dat een planMER de ‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen’ alternatieven dient te beschrijven. In de praktijk 

betekent dit alternatieven die realistisch (technisch maakbaar, betaalbaar en probleemoplossend) zijn en die voldoen 

aan de doelstellingen van de voorgenomen activiteit. 



6. De alternatieven
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Op basis van de uitsluitende en sturende criteria zijn 7 alternatieven ontwikkeld, namelijk:

1. Alternatief 1 - basisalternatief ashoogte 120 meter

2. Alternatief 2 - basisalternatief ashoogte 140 meter

3. Alternatief 3 - opwekmaximalisatie

4. Alternatief 4 - lijnopstelling oost-west

5. Alternatief 5 - combinatie 120 en 140 meter in lijnopstelling

6. Alternatief 6 - combinatie 120, 140 en 160 meter in lijnopstelling

7. Alternatief 7 - aansluiting bij snelwegen

Een algemene toelichting van deze alternatieven volgt in slide 40.  In slides 42 tot en met 48 wordt elk alternatief 

nader toegelicht. 



6. Onderbouwing van de alternatieven
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Het basisalternatief (alternatief 1) omvat de zoekgebieden waar windturbines gerealiseerd kunnen worden zonder toepassing 

van mitigerende maatregelen vanuit geluid. Het is mogelijk (met toepassing van geluidsmitigatie) om een vergelijkbare 

hoeveelheid energie op te wekken met minder windturbines door te kiezen voor een groter formaat windturbine (alternatief 2). 

De gemeente wil de zoekgebieden binnen het Energiecluster A12-A30 zo goed mogelijk benutten. Om de maximale 

energiepotentie van het gebied in beeld te brengen is het alternatief ‘opwekmaximalisatie’ (alternatief 3) ontwikkeld. Dit is een 

theoretisch alternatief en het is onwaarschijnlijk dat alle zoekgebieden die onderdeel uitmaken van dit alternatief gezamenlijk 

worden ontwikkeld. Dit alternatief heeft vooral tot doel om de bovengrens van de bandbreedte aan ontwikkelmogelijkheden in 

beeld te brengen. 

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de windturbines zo goed mogelijk in te passen. Daarom heeft het de voorkeur 

zoveel mogelijk in een lijnopstelling te realiseren. De alternatieven 4 t/m 6 bieden hiervoor verschillende mogelijkheden. 

Daarbij is ook gevarieerd is in de turbineafmetingen. Ten slotte is alternatief 7 ontwikkeld om zo goed mogelijk aan te sluiten 

bij de wens van de gemeente om de windturbines ruimtelijk te laten aansluiten bij de snelwegen A12 en A30 en/of bij het 

bedrijventerrein (zie ook slide 5). 



6. Status van de alternatieven
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De alternatieven omvatten zoekgebieden met (meer of minder) schuifruimte voor windturbines die in het planMER

worden onderzocht op milieueffecten. De beschikbare schuifruimte verschilt per zoekgebied en verandert met de 

omvang van de windturbines. Ter illustratie: een zoekgebied kent meer schuifruimte voor een windturbine met een 

ashoogte van circa 120 m dan voor een windturbine met een ashoogte van circa 160 m. Dit komt omdat de veiligheids-

en geluidscontouren groter zijn naarmate de ashoogte en rotordiameter van de windturbine toeneemt.

De alternatieven in dit document beschrijven de maximale zoekruimte behorende bij de gepresenteerde 

windturbineafmetingen. De nadere onderzoeken die in het MER worden uitgevoerd, kunnen ertoe leiden dat bepaalde 

zoekgebieden kleiner worden of komen te vervallen. Na afronding van het MER kiest de gemeente een 

voorkeursalternatief. De gemeente neemt de uitkomsten van de milieuonderzoeken mee in dit  besluitvormingsproces. 

Daarbij kan de gemeente ook een combinatie van verschillende alternatieven als voorkeursalternatief  kiezen.  



6. Alternatief 1 – Basisalternatief 120 meter 
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Het Basisalternatief 120 m omvat de mogelijke zoekgebieden zonder toepassing van mitigerende maatregelen vanuit 

geluid. 

Binnen het alternatief bieden de 6 zoekgebieden samen ruimte 

voor inpassing van 7 windturbines met een ashoogte van circa 

120 m en een vermogen van 3,5 MW. Hiermee kan in potentie 

een opgesteld vermogen van 24,5 MW worden gerealiseerd. 



6. Alternatief 2 – Basisalternatief 140 meter
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Door toepassing van 3 dB geluidsmitigatie zijn verschillende zoekgebieden geschikt te maken voor windturbines met een 

ashoogte van 140 meter. Hierdoor is het mogelijk om een vergelijkbaar opgesteld vermogen te realiseren met een kleiner 

aantal windturbines.

Dit alternatief omvat 6 zoekgebieden:  

• Zoekgebied I biedt ruimte voor 2 windturbines.

• De zoekgebieden V en II (blauw op afbeelding rechts) kunnen 

niet samen gerealiseerd worden, omdat de onderlinge afstand 

minder is dan 3D. Beide zoekgebieden worden onderzocht in het 

MER, waaruit een mogelijke voorkeur voor één van beide 

zoekgebieden volgt. 

De 6 windturbines met een ashoogte van circa 140 m en een 

vermogen van 4,2 MW zorgen voor een opgesteld vermogen van 

25,2 MW. 



6. Alternatief 3 - Opwekmaximalisatie
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In dit alternatief is gezocht naar het maximale aantal 120 meter windturbines binnen het plangebied van 

Energiecluster A12-A30 met toepassing van 3 dB geluidssmitigatie. Het alternatief laat het theoretische maximum

zien aan ontwikkelingsmogelijkheden binnen het Energiecluster. 

Dit alternatief omvat 19 zoekgebieden. Daarbij biedt 

zoekgebied I ruimte voor 2 windturbines. De 19 zoekgebieden 

bieden samen ruimte voor inpassing van 20 windturbines met 

een ashoogte van circa 120 m en een vermogen van 3,5 MW. 

Dit leidt tot een opgesteld vermogen van 70,0 MW. 



6. Alternatief 4 - lijnopstelling oost-west
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In dit alternatief is gezocht naar het maximaliseren van de energieopwekking van windturbines met 120 meter 

ashoogte. Daarbij is ook rekening gehouden met een goede landschappelijke inpassing door de turbines een 

lijnopstelling langs bestaande infrastructuur te plaatsen. 

Dit alternatief omvat 11 mogelijke zoekgebieden verdeeld over 

twee lijnopstellingen in oost-west richting. Eén lijn volgt de A12, 

de andere lijn volgt de N224. Daarbij biedt zoekgebied I ruimte 

voor 2 windturbines. 

De 11 zoekgebieden bieden samen ruimte voor inpassing van 12 

windturbines met een ashoogte van circa 120 m en een 

vermogen van 3,5 MW. Hiermee kan in potentie een opgesteld 

vermogen van 42,0 MW worden gerealiseerd. 



6. Alternatief 5 - combinatie 120 en 140 meter lijnopstelling
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In dit alternatief is gezocht naar maximaliseren van de energieopwekking met landschappelijke inpassing door te zoeken 

naar een lijnopstelling langs bestaande infrastructuur. Daarbij zijn turbines met een ashoogte van 120 m (langs de N224) en 

met een ashoogte van 140 m (langs de A12) in dit alternatief gecombineerd. De turbines met een grotere ashoogte passen 

landschappelijk gezien beter bij het karakter van een snelweg. 

Dit alternatief omvat 8 zoekgebieden voor 9 windturbines:

• 3 zoekgebieden voor 4 windturbines van 140 meter (zoekgebied I 

biedt ruimte voor 2 windturbines) ten zuiden van de A12. Deze zijn 

weergegeven in blauwe cijfers

• 5 zoekgebieden voor 5 windturbines van 120 meter ten zuiden van 

de N224. Deze zijn weergegeven in zwarte cijfers

Hiermee kan in potentie een opgesteld vermogen van 34,3 MW 

worden gerealiseerd. 



6. Alternatief 6 - combinatie 120, 140 en 160 meter lijnopstelling
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In dit alternatief is gezocht naar de inpassingsmogelijkheden van windturbines met een zo hoog mogelijk vermogen. Doel daarbij 

is om met een relatief klein aantal turbines een zo hoog mogelijk opgesteld vermogen te realiseren. Dit alternatief omvat daarmee 

een combinatie van windturbines met een ashoogte van respectievelijk 120, 140 en 160 m ashoogte. De turbines zijn geplaatst in 

twee lijnopstellingen in oost-westelijke richting. 

Dit alternatief omvat 8 zoekgebieden voor 8 windturbines:

• 2 zoekgebieden voor 2 windturbines van 160 meter. Deze zijn 

weergegeven in oranje cijfers

• 2 zoekgebieden voor 2 windturbines van 140 meter. Deze zijn 

weergegeven in blauwe cijfers

• 4 zoekgebieden voor 4 windturbines van 120 meter. Deze zijn 

weergegeven in zwarte cijfers. 

Hiermee kan in potentie een opgesteld vermogen van 33,4 MW 

worden gerealiseerd. 



6. Alternatief 7 - aansluiting bij snelwegen
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Dit alternatief is gebaseerd op de wens om ruimtelijk zoveel mogelijk aan te sluiten bij het bedrijventerrein en bij de 

snelwegen A12 en A30. 

Dit alternatief omvat 10 mogelijke zoekgebieden voor 

windturbines met een ashoogte van circa 120 meter. Daarbij biedt 

zoekgebied I ruimte voor 2 windturbines. Alle locaties liggen langs 

de A12, A30 en/of op het bedrijventerrein. 

De 10 zoekgebieden bieden samen ruimte voor inpassing van 11 

windturbines met een ashoogte van circa 120 m en een vermogen 

van 3,5 MW. Hiermee kan in potentie een opgesteld vermogen van 

38,5 MW worden gerealiseerd. 



7. Vervolg en aandachtspunten voor het MER
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7. Vervolg
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De alternatieven zoals beschreven in deel 6 van deze presentatie, omvatten gezamenlijk de 

bandbreedte aan mogelijke ontwikkelrichtingen in het plangebied. Deze alternatieven worden in het 

MER onderzocht en beoordeeld op milieueffecten. In het MER worden onder andere de effecten 

beoordeeld op sturende criteria zoals natuur, slagschaduw etc. Het MER biedt vanuit milieu de 

beslisinformatie die de gemeente nodig heeft om een voorkeursalternatief te kiezen. Het 

voorkeursalternatief kan daarbij ook een combinatie zijn van de hier gepresenteerde alternatieven.



7. Aandachtspunten voor het MER
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Bij de alternatievenontwikkeling zijn aandachtspunten naar voren gekomen waarmee in het planMER rekening moet 

worden gehouden:

˗ Nadere inventarisatie van autonome ontwikkelingen kan leiden tot het afvallen of inperken van zoekgebieden.

˗ Een aantal zoekgebieden ligt op bedrijventerrein. Hier gelden mogelijk strengere normen met betrekking tot 

geluid, veiligheid en slagschaduw n.a.v. de uitspraak van de Raad van State over het Activiteitenbesluit.

˗ De zoekgebieden zijn gebaseerd op de 47 dB geluidscontour (met mitigatie). Toepassing van strengere 

geluidsnormen (zoals de 45 dB contour vanuit de WHO) leidt tot het afvallen of inperken van zoekgebieden.

˗ De onder- en bovengrens van referentieturbines laat zien dat de mogelijkheden voor de kleinste 

referentieturbines groter zijn dan voor de grootste referentieturbines. Dit wordt in het MER nader beschouwd. 

˗ Overige sturende criteria kunnen van invloed zijn op de windturbineposities. Deze criteria zijn nu niet als 

uitsluitende criteria gehanteerd, maar worden nader onderzocht het in het MER
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Begrippenlijst – wat is ‘mitigatie’?

53

Mitigeren is het beperken van effecten op milieuthema’s zoals geluid, slagschaduw of 

ecologie. De noodzaak voor- en het nut van mitigatie wordt onderzocht door 

toepassing van zogenaamde mitigerende maatregelen, waarmee de effecten beperkt 

worden. 

Voor geluid kan een stilstandvoorziening een vorm zijn van een mitigerende maatregel. 

Hiermee wordt de windturbine periodiek stilgezet om de totale geluidsproductie te 

beperken. Daarmee voldaan worden aan de geldende normstelling vanuit wet- en 

regelgeving en wordt geluidshinder beperkt.



Begrippenlijst - Natuur
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˗ Natura 2000-gebied: beschermd netwerk van natuurgebieden, aangewezen o.b.v.  

Europese richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn);

˗ Natuurnetwerk Nederland (NNN): Nederlands netwerk van beschermde natuur. 

Beschermd op provinciaal niveau.

˗ Directe effecten: vernietiging van beschermde gebieden

˗ Indirecte effecten (ook wel: externe werking): verstoring



Begrippenlijst - Veiligheid
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Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) heeft als doel om een minimum 

beschermingsniveau te garanderen per object. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare 

objecten en beperkt kwetsbare objecten. In de wet staat welke objecten kwetsbaar of beperkt 

kwetsbaar zijn. Aan de hand van deze twee categorieën zijn veiligheidsafstanden tot gebouwen 

bepaald. Zie volgende slide voor de voorgeschreven veiligheidscontouren. 

Verspreid liggende woningen met een dichtheid van maximaal 2 woningen per hectare vallen 

volgens het Bevi in de categorie ‘beperkt kwetsbaar object’. In woonwijken is de dichtheid groter en 

daardoor vallen deze woningen in de categorie ‘kwetsbaar object’. 



Begrippenlijst - Veiligheid
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Het Bevi beschrijft de veiligheidsafstand gebaseerd op het 

plaatsgebonden risico (PR): Het plaatsgebonden risico is een 

veiligheidscontour om een (beperkt) kwetsbaar object. De contour 

vertegenwoordigt de jaarlijkse kans op een ernstig ongeval door 

een windturbine. Voor kwetsbaren objecten is deze kans niet hoger 

dan 10-6 per jaar (eens in de 1.000.000 jaar). Voor een beperkt 

kwetsbaar object (kantoren, etc.) is dit niet hoger dan 10-5 per jaar.



Begrippenlijst - Geluid
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In de haalbaarheidsstudie Geluid wordt verwezen naar de term Lden. Dit staat voor ‘Level day-

evening-night’ en is een maat voor het meten van de geluidsbelasting over een geheel etmaal, 

namelijk de dagperiode, de avondperiode en de nachtperiode. 

De Lden voorziet in een zogenaamde straffactor voor de avond en nachtperiode. Daarmee wordt 

gecompenseerd voor de afwezigheid van omgevingslawaai gedurende de nacht, met toenemende 

hinder als gevolg. Uiteraard wordt hiermee ook rekening gehouden met slaapverstoring. 



Begrippenlijst – Geluid en het Activiteitenbesluit
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Vanwege de uitspraak van de Raad van State (202003882/1) gelden de geluidsnormen uit het 

Activiteitenbesluit tot afronding van het nader onderzoek naar de normstelling niet als officiële 

wettelijke belemmering. Toch is de geluidsnorm vanuit het Activiteitenbesluit bij de 

alternatievenontwikkeling in beeld gebracht. De verwachting is dat de normen na herziening enkel 

strenger kunnen worden, en niet milder. Daarmee laat de norm uit het Activiteitenbesluit de 

minimale geluidsnorm zien waar aan voldoen moet worden. Deze minimale geluidsnorm resulteert 

in een minimaal aan te houden afstand tot woningen. Met toepassing van een strengere norm, 

wordt de afstand tot woningen groter, en worden zoekgebieden (verder) ingeperkt. 


