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Aanleiding 
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). De raad heeft het college gevraagd 
meer het initiatief te nemen om te komen tot de ontwikkeling van windmolens. De mogelijkheden voor 
windenergie zijn voorjaar 2021 nader onderzocht in een quick scan en daaruit zijn 10 potentiële locaties voor 
windmolens binnen een zone rondom de A12 en A30 en de bedrijventerreinen naar voren gekomen. Dit 
gebied wordt aangeduid met het begrip Energiecluster A12-A30 (zie startnotitie, zaaknummer 228433). 
 
De volgende stap om te komen tot de ontwikkeling van windmolens is het inrichten en opstarten van de 
planologische procedure. Omdat deze ontwikkeling m.e.r.-plichtig is, begint deze volgende stap met het 
inrichten van de m.e.r.-procedure. Deze procedure, het proces van besluitvorming en hoe omwonenden en 
andere stakeholders hierbij betrokken worden, wordt in deze memo toegelicht.   
 
Proces en NRD 
De regie voor de ontwikkeling van windmolens ligt nog steeds bij de gemeente. Redenen zijn dat zo 
ruimtelijke samenhang en ‘lusten lokaal’ beter kunnen worden geborgd. Ook is het aangeven van 
planologische mogelijkheden, het stadium waarin de ontwikkeling zich nu bevindt, een typische taak van de 
overheid.  
 
In een informatieve raadsbijeenkomst op 18 november 2021 is de procedure om te komen tot een 
omgevingsplan om ontwikkeling van windmolens mogelijk te maken toegelicht en hoe de verplichte m.e.r.-
procedure daarbij werkt. De gebruikte dia’s zijn met u gedeeld en beschikbaar op www.ede-
natuurlijk.nl/energiecluster. De m.e.r.-procedure kent twee stappen: de notitie reikwijdte en detailniveau 
(NRD) en het milieueffectrapport (MER). In de NRD wordt vastgesteld wat er wordt onderzocht en hoe dat 
gebeurt. In de MER staan de resultaten van de onderzoeken zelf beschreven. NRD en MER worden apart 
vastgesteld door de raad en worden beide ter inzage gelegd. 
 
Het proces ziet er in hoofdlijnen op dit moment als volgt uit: 

• april/mei ‘22: ter inzage leggen concept NRD 
• september ‘22: vaststellen NRD 
• najaar 2023: vaststellen MER 
• einde 2023: ter inzage leggen ontwerpomgevingsplan 
• half 2024: vaststellen omgevingsplan 
• tweede helft 2024: vergunningaanvragen mogelijk 

 
Alternatievenontwikkeling 
Onderdeel van de NRD is het ontwikkelen van alternatieven om te onderzoeken. Om deze alternatieven te 
kunnen ontwikkelen is specifieker onderzoek naar de mogelijkheden binnen het Energiecluster gedaan door 
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een gespecialiseerd bureau, die de NRD voor de gemeente opstelt. Bij het ontwikkelen van de alternatieven 
blijken de mogelijkheden voor de eerder bepaalde 10 locaties uit de quick scan anders. Ook zijn door de nu 
toegepaste onderzoeksmethodiek extra, nieuwe mogelijke zoekgebieden voor windmolens binnen het 
energiecluster naar voren gekomen. Omdat dit onderzoek nu al beschikbaar is en omdat dit het meest 
wezenlijke onderdeel is van het opstarten van de planologische procedure en daar nieuwe inzichten in naar 
voren zijn gekomen willen we u daar apart over informeren. 
 
In de quick scan hebben we voor het bepalen van mogelijke locaties een afstand van 300 meter tot 
kwetsbare objecten gehanteerd als vuistregel. In de alternatievenontwikkeling is voor verschillende 
referentieturbines (120, 140 en 160 m ashoogte) specifieker gekeken naar afstanden tot objecten en is 
nauwkeuriger gedefinieerd of en hoe kwetsbaar verschillende objecten zijn. Dit leidt er toe dat voor de 
referentiewindmolen van 120 m meer potentiële locaties, zoekgebieden genoemd in de 
alternatievenontwikkeling, naar voren komen dan in de quick scan en dat voor de hogere windmolens een 
aantal locaties, zoals naar voren gekomen in de quick scan, niet geschikt blijken. 
 
De reden dat bij specifieker kijken naar afstanden er meer potentieel geschikte zoekgebieden naar voren 
komen is dat dit is gebeurd vanuit het idee om de mogelijkheden voor duurzame energie te maximaliseren: 
opwekmaximalisatie. Het onderzoeksbureau heeft de opdracht gekregen om opwekmaximalisatie als 
uitgangspunt te hanteren omdat windmolens 1) t.o.v. andere duurzame energiebronnen een grote, kosten 
efficiënte opbrengst hebben en 2) ondanks deze grote opbrengst de totale bijdrage aan de doelstelling 
‘energieneutraal’ beperkt is. Wanneer we de opwekdoelstelling van 22 MW voor windmolens in dit 
energiecluster in perspectief plaatsen van de totale energiebehoefte van de gemeente Ede in 2050 is dit 
ongeveer 5%1.  
 
Dit principe van opwekmaximalisatie betekent dat ook geschikte zoekgebieden zo dichtbij als mogelijk bij 
kwetsbare objecten zijn geplaatst. Bepalend hierin is het werken met een geluidsnorm van 47dB inclusief de 
mogelijkheid voor extra geluidsmitigatie (dat betekent een nog kleinere afstand tot kwetsbare objecten). 
Kanttekening hierbij is dat deze norm ter discussie staat en op dit moment zelfs wettelijk ongegrond is2. Dat 
deze wijze van omgaan met ‘de geluidsnorm’ bij het bepalen van alternatieven dus ook gehanteerd wordt bij 
het beoordelen geschikte locaties in het MER is allerminst zeker. In het MER zal voor geluid aan ‘meerdere 
normen’ worden getoetst. Het Rijk werkt momenteel aan het herbevestigen van de bestaande normen of het 
opstellen van nieuwe normen. In antwoord op Kamervragen geeft minister Jetten aan dat het belangrijk is 
dat lokale overheden in de tussentijd niet stoppen, maar juist doorgaan met projecten. Uiteraard houden we 
in de gaten hoe ver het ministerie is met het vaststellen van nieuwe normen of het herbevestigen van de 
bestaande normen en of dat proces aanleiding geeft tot wijzigingen. 
 
In de bijgevoegde alternatievenontwikkeling zijn deze alternatieven nader uitgelegd. Deze 
alternatievenontwikkeling is ook een bijlage bij de NRD. Bij het afronden van deze concept NRD zal het 
college ook een keuze maken voor de alternatieven in de concept NRD, die dan naar verwachting in 
april/mei ter inzage wordt gelegd. Vanuit participatie en zienswijzen kunnen alternatieven worden aangepast 
en ter vaststelling aangeboden aan u als raad. En, de alternatieven bevatten de te onderzoeken 
zoekgebieden voor windmolens in het MER, het vaststellen van geschikte zoekgebieden voor windmolens 
gebeurt pas na en op basis van het MER. 
 
De alternatieven uit het onderzoek 
Op basis van de uitsluitende en sturende criteria zijn 
zeven alternatieven ontwikkeld. Een belangrijk 
sturend criterium is de doelstelling om minimaal 22 
MW vermogen aan windenergie op te stellen. 
Hieronder zijn deze samengevat opgenomen. 
 
1. Alternatief Basis: 7 Windmolens ‘120 m’ 

- hanteren 47 dB norm 

 
1 Een windmolen levert 25-35 TJ/jaar (afhankelijk van grootte). In 2050 heeft Ede ruim 6.000 TJ/jaar aan energiebehoefte (best 

beschikbare prognose). 10 windmolens leveren ongeveer 300 TJ/jaar, ongeveer 5% van de totale, jaarlijkse energiebehoefte in 2050. 
2 Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak over de uitbreiding van 

Windpark Delfzijl Zuid. Voor windturbineparken kunnen de regels in het activiteitenbesluit (algemene milieuregels van het rijk) niet 
toegepast worden, omdat voor het vaststellen van deze regels geen milieueffectrapport is gemaakt. Voor het opnieuw vaststellen van 
nationale windturbinebepalingen leefomgeving wordt een milieueffectrapport gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. Dit proces duurt circa twee jaar en is een half jaar geleden gestart. 



- opgesteld vermogen is 24,5 MW 
- In zoekgebied I kunnen twee windmolens worden gerealiseerd. 

 
2. Alternatief Basis: 6 Windmolens ‘140 m’ 
In dit alternatief is t.o.v. het basisalternatief gezocht naar zo hoog mogelijke windmolens door toepassing 
van geluidsmitigatie.  

- hanteren 47 dB norm plus mitigatie 
- opgesteld vermogen is 25,2 MW 
- Op Kievitsmeent moet gekozen worden om of in zoekgebied II of V een windmolen te realiseren, 

omdat deze zoekgebieden te dicht bij elkaar liggen en dus niet samen gerealiseerd kunnen worden. 
- In zoekgebied I kunnen twee windmolens worden gerealiseerd. 

 
3. Alternatief Opwekmaximalisatie: 20 Windmolens 
‘120 m’  
In dit alternatief is t.o.v. het basisalternatief gezocht 
naar zo veel mogelijk windmolens door toepassing 
van geluidsmitigatie. Het omvat 19 mogelijke 
zoekgebieden voor 20 windmolens.  

- hanteren 47 dB norm plus mitigatie 
- opgesteld vermogen is 70 MW 
- In zoekgebied I kunnen twee windmolens 

worden gerealiseerd. 
 
4., 5., en 6. Alternatieven lijnopstelling oost-west: 8-
12 Windmolens ‘120 m’-‘160 m’ 
In deze alternatieven is t.o.v. het basisalternatief 
gezocht naar zo veel mogelijk windmolens door 
toepassing van geluidsmitigatie en is gezocht naar een logische lijnopstelling (oost-west) langs infrastructuur 
(A12 en N224). Het omvat 11 mogelijke zoekgebieden, voor 12 windmolens ‘120 m’, verdeeld over twee 
lijnopstellingen.  

- hanteren 47 dB norm plus mitigatie 
- opgesteld vermogen is 42 MW 
- In zoekgebied I kunnen twee windmolens worden gerealiseerd. 
- In de zoekgebieden langs de A12 (I, III en IV) zouden ook windmolens ‘140 m’ kunnen worden 

gerealiseerd, de andere schaal van de A12 t.o.v. de N224 maakt dat logisch. Dat betekent wel 4 i.p.v. 
5 windmolens langs A12 

- In zoekgebieden I en II zouden ook windmolens ‘160 m’ kunnen worden gerealiseerd. In zoekgebied 
I kan maar 1 windmolen van ‘160 m’ 

 
7. Alternatief aansluiting bij snelwegen: 11 Windmolens ‘120 m’ 
In dit alternatief is t.o.v. het basisalternatief gezocht naar zo veel mogelijk windmolens door toepassing van 
geluidsmitigatie en is gezocht naar een logische lijnopstelling langs snelwegen (A12 en A30). Het omvat 10 
mogelijke zoekgebieden, voor 11 windmolens, verdeeld over twee lijnopstellingen.  

- hanteren 47 dB norm plus mitigatie 
- opgesteld vermogen is 38,5 MW 
- In zoekgebied I kunnen twee windmolens worden gerealiseerd. 

 
Participatie 
Binnen de Edese Participatie Aanpak zijn er verschillende manieren om de uitkomsten van het 
participatieproces mee te laten wegen bij de besluitvorming. Binnen dit participatieproces is gekozen om te 
raadplegen. Waarmee de uitkomsten worden meegewogen in de oordeelsvorming van het gemeentebestuur. 
 
De afgelopen periode hebben activiteiten plaatsgevonden in het participatieproces. Eind oktober zijn twee 
informatieavonden gehouden in Pathé waarbij in totaal ongeveer 215 aanwezigen waren. Er zijn overleggen 
gevoerd met diverse stakeholders waaronder Liander, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe en de 
provincie Gelderland. Ook hebben we de grondeigenaren bezocht wiens grond in de zoekgebieden ligt 
(waarbij we aangeven dat het resultaat van deze gesprekken niet benoemd kan worden). Op de website 
www.ede-natuurlijk/energiecluster worden belangstellenden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via 
de nieuwsbrief, staat de actuele planning en zijn relevante documenten geplaatst. 
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We nemen verschillende lessen mee om het participatieproces aan te scherpen.  

• Er blijft een behoefte aan traditionele vraag/antwoord; 

• De jongere doelgroep ontbreekt; 

• Dillema’s en vragen moeten worden verduidelijkt; 

• Het te volgen proces moet beter uitgelegd worden. 
Meer hierover is te vinden in de bijlage Participatieplan Windmolens Energiecluster A12-A30 NRD. 
 
Om ons proces helder en beter uit te leggen tot en met de besluitvorming van de NRD worden nieuwe 
middelen ingezet. 

• Rondom het ter inzage leggen van de NRD wordt een informatieavond georganiseerd (mei) 

• Voor het uitleggen van nieuwe onderwerpen of om helderheid in het proces te krijgen worden video’s 
ingezet. Via een korte video van 1 minuut kan ook een groter en jonger publiek worden bereikt. Dit 
gaat bijvoorbeeld over: 

o Het komen tot de alternatieven (april 2022) 
o Een uitleg van de NRD (mei 2022) 
o Inhoudelijke onderwerpen, zoals slagschaduw (zomer 2022) 

• Via peilingen op de website wordt de mogelijkheid gegeven aan een breed publiek om op een 
onderwerp te reageren. Dit met het doel inzicht te krijgen in wat er leeft. Dit zal worden ingezet bij: 

o Vragen over de alternatievenontwikkeling (april 2022) 
o Inhoudelijke vragen over windenergie (juni 2022) 

• Tot slot blijven we aansluiting zoeken bij bestaande structuren (wijkraden, scholen, verenigingen) om 
het project uit te leggen. 

 
Rondom publicatie van deze memo op de agenda van de raad zijn/worden bilaterale gesprekken met key 
stakeholders gevoerd, zijn omwonenden van nieuwe, mogelijke zoekgebieden voor windmolens 
geïnformeerd en is de alternatievenontwikkeling en het verder te volgen proces gecommuniceerd met 
belangstellenden. De website is geüpdatet. 
 
Vervolg 
De alternatievenontwikkeling van Witteveen+Bos geeft alle mogelijke alternatieven weer. De 
alternatievenontwikkeling heeft de status van een onderzoekrapport van een extern adviesbureau en geeft 
op zichzelf geen besluit weer. Pas bij de besluitvorming over en terinzagelegging van de NRD stelt het 
college voor welke alternatieven nader onderzocht worden in de m.e.r.-procedure. De concept NRD wordt 
dan 6 weken ter inzage gelegd. In die 6 weken kan iedereen zienswijzen indienen en zullen we op 
verschillende manieren in gesprek gaan met belangstellenden en hen zo goed mogelijk informeren. Met 
deze zienswijzen passen we waar nodig de NRD aan en wordt deze ter vaststelling aan u als raad 
aangeboden. Dat zal na de zomer zijn. 
 
Na de zomer en na vaststelling van de NRD zal het milieueffectrapport (MER) worden gemaakt. Daarvoor is 
6 tot 9 maanden nodig. Ook rondom het MER zal participatie plaatshebben. Bij het vaststellen van de NRD 
zal weer een update van het participatieplan worden gemaakt en wordt u daarover geïnformeerd. 
 


