
Vraag-antwoord combinaties Alternatievenontwikkeling 

 

 
1) Waarom wil gemeente Ede dit?  

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat er in Ede net zoveel duurzame energie 
wordt opgewekt als dat we gebruiken. Daar is dus veel voor nodig. Naast zonnepanelen op daken en in 
velden zijn ook windmolens nodig. 
 

2) Wat is het verschil tussen het eerste onderzoek (quick scan) en deze Alternatievenontwikkeling?  
In de Alternatievenontwikkeling is specifieker gekeken naar afstanden vanaf de mogelijke windmolens 
tot objecten. Ook is nauwkeuriger nagegaan of en hoe kwetsbaar verschillende objecten zijn. Dit leidt er 
toe dat voor mogelijke windmolens van 120 meter meer zoekgebieden zijn gevonden dan in de quick 
scan. Ook blijkt dat voor de hoogst mogelijke windmolen van 160 meter de meeste zoekgebieden niet 
geschikt zijn. De quick scan was een voorlopige inschatting van de mogelijkheden voor windmolens. 
Deze Alternatievenontwikkeling is uitgebreider.  

 
3) Hoe kan het dat uit de Alternatievenontwikkeling meer dan 10 zoekgebieden zijn gekomen? 

Wij willen zoveel mogelijk energie opwekken binnen onze gemeentegrenzen. Het onderzoeksbureau 
heeft daarom van ons de vraag gekregen om te zoeken naar zoveel mogelijk zoekgebieden, waar we 
energie kunnen opwekken. We laten daarom zoveel mogelijk zoekgebieden in het MER-onderzoek 
meenemen. We kunnen er later ook niet meer aan toevoegen. Waarschijnlijk kunnen niet in alle 
zoekgebieden windmolens worden gebouwd. 
 
Twee zoekgebieden die in de quick scan staan, zijn afgevallen omdat deze niet mogelijk bleken. Dat zijn 
de zoekgebieden in het knooppunt Maanderbroek en in de afrit 23a bij Veenendaal. Overigens is nabij 
afrit 23a een nieuw zoekgebied toegevoegd.  

 
4) Hoe ziet de procedure eruit voor een besluit over de zoekgebieden?  

Voordat een besluit kan worden genomen is een m.e.r.-procedure nodig. Dit begint met het ter inzage 
leggen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD is het onderzoekskader voor het 
milieueffectrapport (MER). In de NRD staat wat er wordt onderzocht en hoe dit wordt onderzocht. Op de 
achterzijde vindt u het besluitvormingsproces in een schema. 
 

5) Waar vind ik meer informatie over windmolens in het Energiecluster A12-A30 
Via de website ede-natuurlijk.nl/energiecluster is alle informatie beschikbaar, waaronder de 
Alternatievenontwikkeling, de locatiekaarten en de (veel)gestelde vragen. Ook kunt u zich daar 
aanmelden voor onze nieuwsbrief. Op www.regionale-energiestrategie.nl staat meer informatie over het 
belang, nut en noodzaak van windenergie. 
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 Mei/Juni  2022
 Het college neemt het besluit om het 

concept van het onderzoekskader 
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD) ter inzage te leggen. 
Hierin staat welke milieueffecten 
onderzocht gaan worden en hoe dit 
gebeurt. De NRD bepaalt wat in de 
milieueffectrapportage (MER) wordt 
opgenomen. 

Najaar 2024
Vergunningaanvragen en
 realisatie windmolens mogelijk.

 Najaar 2022
 De Raad neemt het besluit om de NRD 

vast te stellen na behandeling van de 
ingediende zienswijzen.

 Najaar 2022
 Het uitvoeren van de 
 m.e.r.-onderzoeken

 Najaar 2023
 Het college neemt besluit om de MER 

vast te stellen. De MER wordt als het 
onderzoeksrapport samen met het 
ontwerp omgevingsplan* ter inzage 
gelegd. Hierop kunnen ook weer 
zienswijzen worden ingediend.  

 Medio 2024
 De Raad neemt het besluit om het 

omgevingsplan vast te stellen na 
behandeling van de ingediende 
zienswijzen. Met dit besluit bepaalt 
de gemeenteraad waar windmolens 
kunnen komen.

Vergunningaanvraag

Reageren
Op de NRD kan gereageerd worden 
door het indienen van een zienswijze.

Reageren
Op het ontwerp omgevingsplan kan 
gereageerd worden door het indienen van 
een zienswijze.

Reageren

*  Als de Omgevingswet in gaat op 
 1 januari 2023, dan spreken we voortaan 

over een Omgevingsplan in plaats van  een 
Bestemmingsplan.

Reageren
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