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Beslispunten 

1.   kennis te nemen van de alternatievenontwikkeling; 

2.   kennis te nemen van Participatieplan Windmolens NRD; 

3.   de raadsmemo Windmolens Energiecluster A12-A30 vast te stellen; 

4.   Alternatievenontwikkeling, Participatieplan Windmolens NRD en de raadsmemo ter informatie te sturen 
naar de gemeenteraad. 

 
Aanleiding 
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. Deze zone, Energiecluster A12-A30, is een combinatie van de 
eerder bepaalde zoekgebieden voor zon- en windenergie en vastgesteld in de startnotitie (juni 2021). 
 
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 stap met het inrichten van 
de m.e.r.-procedure. Over deze procedure, het proces van besluitvorming en hoe omwonenden en andere 
stakeholders hierbij betrokken worden, krijgt de raad een update via de raadsmemo bij dit voorstel. 
 
Volgende stap in de m.e.r.-procedure is het ter inzage leggen door het college van een Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD). Deze NRD is het onderzoekskader voor het milieueffectrapport (MER) en wordt na 
behandeling van zienswijzen aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Het onderzoekskader bestaat op 
hoofdlijnen uit twee delen: wat wordt er onderzocht (de alternatieven) en hoe wordt er onderzocht (uit te 
voeren onderzoeken met randvoorwaarden).  
 
De alternatievenontwikkeling die is gemaakt door het gespecialiseerde, externe onderzoeksbureau is 
inmiddels gereed. De NRD als geheel wordt in april verwacht. 
 
Om een transparant proces recht te blijven doen kiezen we ervoor om vooruitlopend op de ter inzage legging 
van de NRD de raad te informeren over deze alternatievenontwikkeling en de te nemen stappen daarna. 
Hierdoor is het gehele proces te volgen om te komen tot besluiten over windmolens.  
 
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). 
 
Bijdrage(n) aan beleidsdoelen 
Hoofdopgave Duurzaamheid en Natuur en het programma Ede energieneutraal 2050. 
 
Voorgestelde beleidskeuze / argumenten 
Om de alternatieven voor windmolens te kunnen ontwikkelen is specifieker onderzoek naar de 
mogelijkheden binnen het Energiecluster A12-A30 gedaan door een gespecialiseerd bureau, die de NRD 
voor de gemeente opstelt. In de alternatievenontwikkeling is voor verschillende referentieturbines (120, 140 
en 160 meter 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 naar voren komen dan in de quick scan en dat voor de hoogste referentiewindmolen 
van 160 m de meeste locaties, zoals naar voren gekomen in de quick scan, niet geschikt blijken.  
 
De reden dat bij specifieker kijken naar afstanden er meer potentieel geschikte locaties naar voren komen is 
dat dit is gebeurd vanuit het idee om de mogelijkheden voor duurzame energie te maximaliseren: 
opwekmaximalisatie. Dit principe van opwekmaximalisatie betekent dat we ook geschikte locaties zo dichtbij 
als mogelijk bij kwetsbare objecten hebben laten onderzoeken. 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 is1. Dat deze wijze van omgaan met ‘de geluidsnorm’ bij het bepalen van 
alternatieven dus ook gehanteerd wordt bij het beoordelen geschikte locaties in de MER is allerminst zeker. 
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, een samenvatting 
daarvan staat in de memo aan de raad. Deze alternatievenontwikkeling is ook een bijlage bij de NRD. 
 
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 vindt het 
besluit plaats: in dat document stelt het college voor welke alternatieven nader onderzocht worden in de 
m.e.r.-procedure. En vanuit participatie en ingediende zienswijzen kunnen alternatieven nog weer worden 
aangepast voordat de NRD ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad. Alternatieven die niet in de NRD 
worden opgenomen, vallen bij voorbaat af. Het college kan er dus voor kiezen om één of meerdere 
alternatieven niet verder te laten onderzoeken. De concept NRD wordt in april/mei ter inzage gelegd. En, de 
alternatieven bevatten de te onderzoeken locaties voor windmolens in het MER, het vaststellen van 
geschikte locaties voor windmolens gebeurt pas na en op basis van het MER. 
 
Kanttekening(en) bij voorgestelde beleidskeuze 
Vlak voor behandeling in college van deze alternatievenontwikkeling zijn er verkiezingen, het is daarna aan 
een nieuw college om de NRD ter inzage te leggen. De timing (en inhoud) ervan zijn daardoor moeilijk op 
voorhand in te schatten. 
 
Eind maart staat volgens planning de definitieve Omgevingsvisie ter besluitvorming op de agenda van het 
college. In de Omgevingsvisie is een energiecorridor langs de A12 en A30 geschetst voor de grootschalige 
opwekking van duurzame energie. Bij voorkeur vindt grootschalige energieopwekking plaats binnen de 
energiecorridor, al is grootschalige opwek daarbuiten niet uitgesloten. De energiecorridor komt grotendeels 
overeen met de afbakening van het energiecluster langs de A12 en A30. Voor het energiecluster is in de 
alternatievenontwikkeling ook buiten de energiecorridor verdiepend onderzoek gedaan naar potentiële 
locaties voor windmolens. Zo valt het basisalternatief in de alternatievenontwikkeling voor het energiecluster 
grotendeels binnen de energiecorridor in de Omgevingsvisie, op één locatie na. In het alternatief 

 
1 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. 



opwekmaximalisatie voor het energiecluster zitten meer zoekgebieden die buiten de energiecorridor in de 
Omgevingsvisie vallen. Het uitgangspunt blijft: grootschalige opwek zo veel mogelijk langs snelwegen en op 
bedrijventerreinen. 
 
Alternatieve beleidskeuzen 
N.v.t.  

 
Risico's 
N.v.t.  
 
Kosten, baten en dekking 
n.v.t. 
 
Aanpak/uitvoering/juridische toetsing 
De stappen voor het informeren van de raad en stakeholders over de alternatievenontwikkeling zijn als volgt: 
 
22 maart: raadsmemo alternatievenontwikkeling in college 
23 maart: raadsmemo alternatievenontwikkeling naar raad onder embargo 
31 maart: raadsmemo openbaar en start communicatietraject 
 
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. Deze stap is kort toegelicht in de raadsmemo en het gehele 
Participatieplan Windmolens Energiecluster A12-A30 NRD is als bijlage bijgevoegd. 
 
Communicatie 
Zie Participatieplan Windmolens Energiecluster A12-A30 NRD.   
 
Planologische procedures en inspraak 
De alternatievenontwikkeling wordt gebruikt bij het maken van de NRD, dat 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 de alternatievenontwikkeling uit onderzoek van een extern adviesbureau 
en laat aan het nieuwe college welke alternatieven worden opgenomen in de concept NRD, die dan in 
april/mei ter inzage kan worden gelegd. De raad wordt ter besluitvorming het vaststellen van de definitieve 
NRD voorgelegd, waarbij zienswijzen zijn verwerkt.  
 
Bijlagen 
I. Alternatievenontwikkeling Windmolens Energiecluster A12-A30 
II. Participatieplan Windmolens Energiecluster A12-A30 NRD 
III. Antwoord minister Jetten op Kamervragen  
IV. Stroomschema besluitvormingsproces 
V. Brief aan omwonenden + bijlage 
VI. Link naar filmpje 
 


