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1 Algemeen 

1.1 Aanleiding 

De gemeenteraad 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. 
 
Vanuit de markt zijn de afgelopen jaren geen initiatieven van de grond gekomen voor de ontwikkeling 
van windenergie. Vandaar dat de gemeente Ede de regierol neemt om de ambitie om windenergie te 
realiseren te kunnen halen.  
 
Een belangrijk onderdeel om tot een goede besluitvorming van de Raad te komen omtrent het 
energiecluster te komen is het meenemen van de inwoners en bedrijven van Ede. De participatie is 
erop gericht om te peilen wat belanghebbenden vinden en dit mee te nemen in de besluitvorming. 
 
In dit participatieplan wordt beschreven op welke onderwerpen er geparticipeerd kan worden en welke 
stappen er worden genomen gedurende het uitbrengen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

1.2 Doelstelling 

Het doel van dit plan is: 
• De participatie van en communicatie met stakeholders nader in te richten;  
• De uitgangspunten en afspraken vast te leggen en te bewaken ten aanzien van sturing, 

verantwoording en beheersing van omgevingstaken; 
• Beschrijven hoe het contact verloopt met samenwerkingspartners; 
• Uit te werken welke communicatiemiddelen ingezet gaan worden; 
• Een planning van de komende periode te geven en daarin mijlpalen vast te leggen. 

1.3 Afbakening 

De voorbereidingsfase is verdeeld in drie stappen. Binnen elke stap wordt dezelfde cyclus 
aangehouden. Waarbij in hoofdlijn de volgende volgorde wordt aangehouden: 
 
1) Onderzoeken: Het verzamelen van informatie; 
2) Participeren: Het bekend maken / openbaar maken van de informatie en 

een reactie ophalen; 
3) Beslissen: Het informeren van de Raad of het laten nemen van 

een besluit door de Raad. 
 
Dit participatieplan loopt tot en met het vaststellen van de NRD.  
 
Meer gedetailleerde informatie over de communicatie rondom het collegevoorstel 
Alternatievenontwikkeling en tot en met het ter inzage leggen van de NRD staat in de memo 
‘toelichting op communicatieactiviteiten’. 

1.4 Vervolg 

Na de fase NRD - na de zomer van 2022 - volgt een update en de uitwerking van de vervolgstap, het 
MER. 
 

1. 
Onderzoeken

2. 
Participeren

3. Beslissen
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2 Terugblik afgelopen periode 

Begin juni 2021 is een brief gestuurd naar bewoners en bedrijven met daarin de bekendmaking van 
het Energiecluster A12-A30. In deze brief stond ook een aankondiging van de (online) 
informatiebijeenkomst. Door de bekendmaking is ook het participatietraject gestart. Dit hoofdstuk 
beschrijft kort wat er in de periode na de online bijeenkomst in juni (juli-november 2021) aan 
participatie is gedaan en welke lessen er in het vervolg worden meegenomen.  

2.1 Informatiebijeenkomsten 26 / 27 oktober 

Op 26 en 27 oktober zijn twee bijeenkomsten gehouden in Pathé over de zoekgebieden voor de 
windmolens. Tijdens deze bijeenkomsten wilden wij in gesprek met omwonenden en daarvoor hebben 
we aan 6 tafels verschillende onderwerpen belicht. Bij twee tafels kwamen bijvoorbeeld de 
onderwerpen geluid en slagschaduw aan bod. Op een andere plek was aandacht voor lokaal 
eigendom van de windmolens. Bij elke tafel stonden informatieborden waar meer over het thema kon 
worden gelezen. Ook werden beelden getoond van de windmolens op de zoekgebieden.  

 
De bijeenkomsten zijn door 215 mensen bezocht, het was goed om te zien dat er zoveel 
betrokkenheid is. De opbrengsten en inzichten die verkregen zijn op de avonden zijn tweeledig. Aan 
de ene kant zijn er veel 1-op1 gesprekken geweest met bijvoorbeeld de mensen van 
onderzoeksbureau Witteveen+Bos. Ook was het beide avonden druk bij zowel de tafels waarin via het 
programma Windplanner een beeld gegeven kon worden hoe windmolens op deze zoekgebieden er 
daadwerkelijk uit komen te zien en bij Vallei Energie zijn veel inhoudelijke gesprekken gevoerd. Op 
beide avonden zijn aan alle informatietafels veel gesprekken gevoerd. Dit leverde inzicht op voor 
zowel de aanwezigen als de gemeente (zie § 2.2).  
 
Maar aan de aan de andere kant - en daar is een groot deel van de bezoekers bij aanwezig geweest - 
is op beide avonden op verzoek van aanwezigen een gesprek gevoerd met wethouder Geert Ritsema. 
Een deel van de aanwezigen had de behoefte om in discussie te gaan met de verantwoordelijk 
bestuurder. Daarbij is het doel om duurzame energie op te wekken en het proces en de planning 
bediscussieerd en zijn zorgen geuit over overlast (o.a. geluid, slagschaduw) en gezondheidseffecten.  

2.2 Wat nemen we mee uit de vorige periode? 

1) Behoefte aan traditionele vraag/antwoord 
Tijdens en na de eerste informatiebijeenkomst op 22 juni zijn er via verschillende kanalen (mail, 
telefoon en per brief) vragen binnen gekomen bij het projectteam. Vooral tijdens en direct na de 
bijeenkomst was er een piek in gestelde vragen. Ook tijdens en na de bijeenkomst van eind 
oktober zijn inhoudelijk of procesvragen gesteld.  

→ De gestelde vragen en antwoorden blijven wij, naast een individuele terugkoppeling, zo 
overzichtelijk mogelijk weergeven op onze website.  

 
2) Behoefte aan een plenair gedeelte op de informatiebijeenkomst 

Op de informatieavond is een groot gedeelte van de aanwezigen in discussie gegaan met de 
wethouder. Het programma van deze avond was niet ingericht op een discussie en de ruimte in 
Pathé was daar ook onvoldoende geschikt voor.  

→ Op een volgende fysieke bijeenkomst wordt ruimte gegeven aan sprekers in een plenaire 
gelegenheid. Ook wordt ruimte gegeven aan mensen die meer behoefte hebben aan een-
op-een-gesprekken. 

 
3) Ontbrekende doelgroepen 

Op de informatieavonden in oktober was de doelgroep in de leeftijd tot 40 jaar 
ondervertegenwoordigd. Van deze doelgroep willen we graag weten wat zij vinden van dit 
onderwerp en hen meenemen in ons proces. De ambitie om energieneutraal te worden is voor de 
langere termijn en moet vooral de komende generaties voorzien van duurzame energie.  

→ De komende periode wordt naar mogelijkheden gezocht om deze doelgroep te bereiken 
en aan te spreken.  

 
4) Dillema’s en vragen verduidelijken 

Het project bevindt zich nog in de voorbereiding. Daarmee staat de uitkomst nog niet vast en zijn er 
onzekerheden. Onze taak ligt er om een breed publiek mee te nemen bij deze dilemma’s. 
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Bijvoorbeeld de locatie van de windmolen binnen een zoekgebied. Binnen de 
alternatievenontwikkeling wordt gezocht naar de meest geschikte zoekgebieden. Het meest 
geschikte zoekgebied hoeft niet voor alle stakeholders of omwonenden de ideale locatie te zijn.    

→ Via onze communicatie-uitingen wordt meer aandacht gegeven aan dit onderdeel.  
 
5) Het traject beter uitlijnen 

Voor een breder publiek is de planning en besluitvorming van het project onduidelijk. Dit moet beter 
worden gecommuniceerd. Na de eerste informatiebijeenkomst in oktober is de planning op de 
website al aangepast omdat deze was achterhaald.  

→ Het proces op de website moet ten alle tijden up-to-date zijn en wijzigingen worden 
gecommuniceerd via de nieuwsbrief. 

2.3 Feiten en cijfers 

• De inwonersavonden in Pathé zijn bezocht door 215 mensen. 

• De nieuwsbrief is in 2021 4 keer verzonden.  

• De nieuwsbrief wordt verzonden naar 388 mailadressen. 

• Nieuwsbrieven 
o September: 345 bezoeken, waarvan 278 unieke bezoekers. 
o Oktober: 578 bezoeken, waarvan 445 unieke bezoekers.  
o November: 374, waarvan 297 unieke bezoekers. 
o December: 367 bezoeken, waarvan 304 unieke bezoekers. 
o Januari: 270 bezoeken, waarvan 248 unieke bezoekers. 

 

• Webpagina ede-natuurlijk.nl/Energiecluster 
o September: 148 bezoeken, waarvan 114 uniek bezoekers. 
o Oktober: 1013 bezoeken, waarvan 853 unieke bezoekers. 
o November: 105 bezoeken, waarvan 83 unieke bezoekers. 
o December: 117 bezoeken, waarvan 87 unieke bezoekers. 
o Januari: 152 bezoeken, waarvan 124 unieke bezoekers. 
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3 Stappenplan in het participatieproces 

3.1 Stakeholders 

In het Energiecluster bevinden zich veel stakeholders. Om hierin een 
overzicht te krijgen en de communicatie- en participatiestrategie op af te 
stemmen is gekozen voor een verdeling in 4 doelgroepen. 
 
Hiernaast staat een visualisatie van de doelgroepen. Opgemerkt moet 
worden dat het niet vast staat of een stakeholder zich in een bepaalde 
groep bevindt. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat een partij zich eerst 
in groep 3 bevindt en dan als voorstander mee werkt en daarmee als 
partner mee doet in het project. 

 Groep  

1 Belangstellenden   De buitenste schil (1) zijn de belangstellenden stakeholders die 
binnen deze schil weinig invloed hebben op het succes van het 
project, omdat hun eigen belangen niet worden geraakt. Deze 
diverse groep kan wel van invloed zijn op processen binnen 
het project, via bijvoorbeeld Raadsleden. 

2 Belanghebbenden  In de 2de schil bevinden zich de groep inwoners, bedrijven, 
overheden en andere organisaties die zich bevinden binnen 
1km van een zoekgebied. Deze groep heeft een nadrukkelijk 
belang bij het project, aangezien zij hinder kunnen ondervinden 
van de windmolens. 

3 Partijen binnen de 
gebiedsontwikkeling 

In de 3de schil bevindt zich de groep die veel belang heeft bij 
het project. Ook hebben zij of kunnen zij veel invloed 
uitoefenen op het project, omdat de gebied overschrijdende 
effecten van een windmolen ruimtelijke gevolgen kunnen 
hebben. 

4 Samenwerkingspartners De laatste groep zijn de partners die meewerken aan het 
project. Dit kan een grondeigenaar zijn die mee wil doen, maar 
ook een (energie)ontwikkelaar die zich inzet voor de 
ontwikkeling. Deze groep is voorstander van windmolens. 

3.2 Wijze van participatie 

Binnen de Edese Participatie Aanpak zijn er verschillende manieren om de uitkomsten van het 
participatieproces mee te laten wegen bij de besluitvorming. Het participatieniveau wordt verdeeld in 
vier niveaus: 
 
Informeren: De gemeente bepaalt zelf de agenda voor besluitvorming en houdt betrokkenen op de 

hoogte. Plannen worden door de gemeente opgesteld zonder dat belanghebbenden invloed hebben. 

Zij worden wel geïnformeerd door bijvoorbeeld een wijkbericht, een informatieavond of een website. 

Raadplegen:  De uitkomsten worden meegewogen in de oordeelsvorming van het gemeentebestuur.  

Adviseren: De uitkomsten worden gebruikt voor een verbeterde uitwerking van het plan door de 

gemeente. 

Co-creëren: De uitkomsten worden gebruikt voor een gezamenlijke uitwerking van het plan. 

 

In ons participatieproces maken we onderscheid in 4 doelgroepen (§ 3.1) en zijn er 4 vormen van 

participatie. Logischerwijs wordt de participatie afgestemd op de doelgroep. Voor de doelgroepen 

‘Belangstellenden’ en ‘Belanghebbenden’ wordt het participatieniveau raadplegen ingezet. Voor de 

doelgroepen ‘Partijen binnen de gebiedsontwikkeling’ en ‘Samenwerkingspartners’ wordt een het 

participatieniveau adviseren ingezet en waar mogelijk het niveau co-creatie.  

 

 

14.    3.     2.   1.
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3.3 Stakeholdersgesprekken 

Met de bewoners, bedrijven, overheden en andere instellingen (groepen 3 en 4) vinden regelmatig 
overleggen plaats. In onderstaande tabel is opgenomen wat hiervan ongeveer de frequentie is.  
 
Nieuwe ontwikkelingen zijn voorziene of onvoorziene gebeurtenissen - nieuwswaardig - die vanuit het 
project worden meegedeeld. Met andere woorden. Op het moment dat er vanuit het project iets 
nieuwswaardig naar buiten wordt gebracht, dan worden stakeholders daar eerder over geïnformeerd.  
 

Organisatie Frequentie 

Alliander Elke 2 maanden 

Burgerinitiatieven Elke 2 maanden 

Provincie Gelderland Elke 2 maanden 

Gemeente Veenendaal Elke 2 maanden 

Gemeente Renswoude Elke 2 maanden 

Energie ontwikkelaars/ Coöperaties Elke 2 maanden 

Waterschap Vallei en Veluwe Elke 2 maanden 

Rijkswaterstaat Elke 2 maanden 

Dorps- en buurtraden In ieder geval voorafgaand aan nieuwe ontwikkelingen 

Bedrijvenverenigingen In ieder geval voorafgaand aan nieuwe ontwikkelingen 

Grondeigenaren Regelmatig, in ieder geval voorafgaand aan nieuwe 
ontwikkelingen. 

Individuele bedrijven Waar nodig 

Individuele bewoners Waar nodig 

 
Resultaat 
 

Producten Wat is het? Resultaat fase NRD 

1) Stakeholder-
gesprekken 

Gesprekken met o.a. 
(perceel) eigenaren. 

Inzicht in houding ten opzichte van het 
project. 
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4 Communicatie 

 
De communicatie in het project is transparant opgezet. We delen informatie en zijn duidelijk over het 
proces dat we doorlopen. Daarbij geven we aan dat de uitkomst van dit proces - ook voor ons- 
onzeker is. Zo delen we ook onze dilemma’s en vragen inwoners en bedrijven om met hun reactie te 
komen. Met de nadruk op het samen realiseren van meer duurzame energie, nodig om 
energieneutraal te worden. Het benoemen van de mogelijkheid om financieel te participeren in de 
mogelijke windmolens hoort daar zeker bij. Via de website www.ede-natuurlijk.nl/energiecluster is alle 
relevante en actuele projectinformatie te vinden. Nieuwe informatie wordt zo snel als mogelijk op de 
website gezet.  
 
Om ons proces helder en beter uit te leggen tot en met de besluitvorming van de NRD worden 
bestaande kanalen gebruikt, maar worden ook nieuwe middelen ingezet, zoals video’s en peilingen. 
 
Bestaande, reguliere kanalen (§ 4.1 - § 4.3) 

• Via de website en nieuwsbrief blijven alle relevante documenten beschikbaar. De vragen- en 
antwoorden worden grondig vernieuwd. 

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

• Rondom het ter inzage leggen van de NRD wordt een informatieavond georganiseerd. 
 
Uitbreiding, nieuwe kanalen (§4.4 - § 4.5) 

• Via een inloopspreekuur blijven we bereikbaar en te benaderen voor inwoners. 

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

o Het komen tot de alternatieven 
o Een uitleg van de NRD 
o Inhoudelijke onderwerpen, zoals slagschaduw 

• Voor het inzichtelijk maken van zoekgebieden en hoogtes van windmolens wordt gebruik 
gemaakt van visualisaties. 

• Via online peilingen 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 Bekendmaken van de alternatievenontwikkeling  
o Inhoudelijke vragen over windenergie 

4.1 Informatie via website, mail en nieuwsbrief 

Via de website www.ede-natuurlijk.nl/energiecluster is alle relevante en actuele projectinformatie te 
vinden. Op de website is ook een actuele planning van het project te vinden en staan ook de 
nieuwsbrieven. 
 

Middel  Resultaat Frequentie Kwaliteit 

Website Alle projectinformatie  

• De vragen en 
antwoorden 

• Relevante 
documenten 

• Nieuwsbrieven 

Continu 1) De website bevat alle relevante, openbare 
informatie.  
 

Mail • Beantwoorden 
vragen. 

• Het aanmelden 
om mee te 
denken met het 
project. 

Continu 1) Vragen en antwoorden worden toegevoegd 
op de website. 

2) De communicatiespecialist houdt de 
binnengekomen mail in de gaten en antwoord 
waar mogelijk; 

3) Vragen met een specifiekere uitleg worden 
doorgezet; 

4) Terugbelverzoeken worden binnen 2 weken 
afgehandeld door de omgevingsmanager. 

http://www.ede-natuurlijk.nl/energiecluster
http://www.ede-natuurlijk.nl/energiecluster
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Middel  Resultaat Frequentie Kwaliteit 

Nieuwsbrief  Minimaal 6x 

per jaar 

1) De nieuwsbrief gaat in op de actuele 
ontwikkelingen en verwijst naar informatie op 
de website en de mogelijkheid om zich op te 
geven voor een nieuwsbrief. 

2) De nieuwsbrief is herkenbaar.  

4.2 Aansluiten bij bestaande structuren 

Om een breed publiek te bereiken wordt gebruikt gemaakt van bestaande structuren. Dit betekent dat 
via wijkraden, scholen en verenigingen wij mensen kunnen bereiken om over windenergie te spreken. 
Bijvoorbeeld lichten we het project graag toe bij bedrijvenverenigingen in het plangebied. Om ons 
project toe te lichten, vragen te beantwoorden en vooral om op te halen wat mensen van het project 
vinden. 
 
Daarbij leggen we daarbij uit in welke fase het project zich bevindt en welke onzekerheden en 
onduidelijkheden er op dat moment zijn. 
 

4.3 Informatiebijeenkomst 

Bij het ter inzage leggen van de NRD wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Als de 
coronamaatregelen het toestaan kan dit een fysieke bijeenkomst worden. Aangezien de wens van 
aanwezigen op de informatieavonden was voor een plenair gedeelte, zal hier gehoor aan worden 
gegeven en zullen we daar een passende invulling aan geven. Ook zullen we ruimte bieden voor 
degene die meer behoefte hebben aan een-op-een-gesprekken. 
 
Geïnteresseerden die zich op de vorige avond hebben aangemeld, zich voor de nieuwsbrief hebben 
ingeschreven of zich via de mail hebben gemeld, worden actief uitgenodigd voor deze avonden. Via 
onze algemene kanalen wordt ook aandacht gegeven aan deze avond. 
 

4.4 Inloopspreekuur 

Na de bekendmaking van de Alternatievenontwikkeling zullen er vragen zijn van bewoners en 
bedrijven. Om deze vragen op korte termijn te kunnen beantwoorden, stellen wij een ambtelijk 
spreekuur in. In eerste instantie zal dit vanwege coronamaatregelen digitaal zijn. Indien het 
toegestaan wordt om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten, dan heeft dat onze voorkeur.  
 
Als de Alternatievenontwikkeling kenbaar wordt gemaakt, wordt in de eerste 3 weken de mogelijkheid 
worden geboden om in gesprek te gaan (buiten de schoolvakantie). Mocht blijken dat er meer animo is 
hiervoor, dan wordt dit uitgebreid. Via de nieuwsbrief  en bewonersbrief wordt kenbaar gemaakt dat 
het aanmelden via de website gaat.  
 
 
 
 
 

Middel  Resultaat Frequentie Kwaliteit 

Interactief 

presenteren  

Een grote, meer 
homogene groep 
bereiken 

Meerdere 

keren per 

jaar 

- Door middel van het presenteren aan doelgroepen 
kan specifieker een onderwerp worden toegelicht. 
(bijvoorbeeld bij een bedrijvenvereniging, wat kan 
ik er aan verdienen) 

Middel  Resultaat Frequentie Kwaliteit 

Informatiebijeen

komst 

Bewoners gaan in 
gesprek met de 
gemeente. 

Minimaal 1x 

per jaar 

- Op de avond is het mogelijk om in gesprek te 
gaan. 

- De avond is voorzien van alle benodigde 
informatie om vragen te kunnen beantwoorden. 

- De getoonde informatie is terug te vinden op de 
website. 
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4.5 Peiling zoekgebied windmolens  

De communicatie rondom de zoekgebieden is gebaat bij het regelmatig polsen hoe inwoners denken, 
wat hun houding en sentiment is. Dit kan op verschillende manieren met een verschillende intentie en 
al dan niet gericht op specifieke groepen. Met het resultaat kan de informatievoorziening, de te voeren 
gesprekken en te houden bijeenkomsten, als ook de keuze van woorden en beelden verbeteren. 
Bijkomend effect van een peiling is dat het de bekendheid van de zoekgebieden kan vergroten, de 
bewustwording rondom het opwekken van windenergie kan stimuleren en het aantal bezoekers aan 
de website ede-natuurlijk.nl/energiecluster kan vermeerderen.  
 
Als referentie wordt ook gekeken worden naar eerder onderzoek. Om nieuwe resultaten daarmee te 
vergelijken. Zo is in juni en juli 2020 door onderzoeksbureau Citisens een inwonersconsultatie 
uitgevoerd.  
 

• Er zijn verschillende duurzame/groene alternatieven voor energievoorziening. Hoe staat u tegenover de 

volgende bronnen van energie? (N=344)  

 
Windmolens 

 
zeer negatief negatief neutraal positief zeer positief weet ik niet 

12% 9% 12% 18% 48% 1% 

 

4.5.1 Inwonerspanel  
Het inwonerpanel bestaat uit zo’n 1.500 inwoners van de gemeente Ede. Dit panel wordt ingezet door 
hen een vragenlijst te sturen. Dit gebeurt een aantal keer per jaar vanuit onze gemeente. Naast inzet 
van het inwonerspanel kan de vragenlijst breder onder de aandacht worden gebracht via de 
gemeentelijke kanalen, zoals website, sociale media en gemeentenieuws. 

4.5.2 Flitspeiling via sociale media  
Om snel een uitvraag te doen is ook een ‘flits’ peiling inzetbaar. Met 5-10 vragen wordt zo via sociale 
media een mening opgehaald. Handig als er kort voor een beslissing, oordeel of bijeenkomst behoefte 
is aan een algemeen beeld. Voorbeeld uit de Omgevingsvisie peiling:  

 

   

4.5.3 Online advertising via DPG of BDU 
Met online advertising wordt een bericht, vraag of link naar vragenlijst uitgezet via de diverse kanalen 
(print en online) vanuit deze uitgeverijen. Bijvoorbeeld via een banner op sites van hun online 
nieuwskanalen. Dit heeft een commercieel tintje, omdat de afzender minder wordt beleefd als van de 
gemeente. Het is wel een uitgebreide targetmogelijkheid om gerichte doelgroepen te bereiken, zoals 
jongeren. 
 

Middel  Resultaat Frequentie Kwaliteit 

Inloopspreek-

uur 

In gesprek gaan met 
bewoners over de 
Alternatieven-
ontwikkeling 

Zoveel als 

nodig 

- Zowel via telefoon als via Teams zijn gesprekken 
van ca. 15 minuten nodig.  

- De spelregels van het inloopspreekuur zijn 
duidelijk en vooraf gecommuniceerd. 
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Middel  Resultaat Frequentie Kwaliteit 

Online 
(flits)peiling 
 

- Inzicht krijgen in 
hetgeen er leeft 

1x per 

kwartaal 

- De peiling wordt aangekondigd in een nieuwsbrief en 
de resultaten worden in de daaropvolgende 
nieuwsbrief bekend gemaakt.  

- De peiling wordt ook kenbaar gemaakt via andere 
gemeentelijke kanalen, zoals social media.  

Inwonerpanel 
 

- Inzicht krijgen in 
hetgeen er leeft 

1x per jaar - In het voorjaar van 2022 wordt het inwoner-panel 
ingezet over inhoudelijke en/of procesmatige vragen 
over de windmolens in het Energiecluster. 

4.6 Video en animaties 

Het project is uitermate geschikt voor het gebruik van impressies, video’s of andere vormen van 
beeldmateriaal. Dit kan gaan over het uitleggen van ons proces of de planning, maar ook inhoudelijke 
onderwerpen komen aan bod.  
 
Vanwege de complexiteit van de onderwerpen hebben informatieve video’s een groter effect dan 
geschreven tekst. Zo zegt een 3D-impressie van een windmolen in het landschap bijvoorbeeld meer 
dan een punt op een kaart. Zodoende wordt slim gebruik gemaakt van deze middelen. 
 
Binnen de organisatie is daar beperkte capaciteit voor aanwezig en zal vooral extern ruimte worden 
gezocht. Ook het verbeelden van een windmolen in een zoekgebied, waardoor het in een Streetview-
achtige omgeving te bekijken is, behoort tot de mogelijkheden.  
 

 

Middel  Resultaat Frequentie Kwaliteit 

Video’s en 
animaties 
 

Sneller inzicht in het 
project en 
aanspreken jongere 
doelgroep 

Minimaal 2x 

per jaar 

- De verbeeldingen worden gelanceerd om 
bijvoorbeeld uitleg te geven over een moeilijk 
onderwerp of proces.  

- Op het moment dat hier gebruik van wordt 
gemaakt wordt dit aangekondigd in de nieuwsbrief 
en andere gemeentelijke kanalen. 

- De eerste animatie wordt gelanceerd rondom het 
uitbrengen van de alternatievenontwikkeling en 
geeft daar uitleg over. 
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5 Organisatie en planning 

5.1 Organisatie en overlegstructuur 

Voor de invulling van de volledige organisatie wordt verwezen naar het projectplan. Binnen dit plan, 
wat binnen het omgevingsmanagement wordt gebruik gemaakt van interne specialisten. 

5.2 Planning 

In onderstaande planning zijn 4 onderwerpen opgenomen: 
1) De planning van de onderzoeken. 
2) De besluitvorming in het project. 
3) De participatie rondom het de NRD. 
4) Een overzicht van de communicatiemiddelen. 

 

 
 
 
 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Project - traject MER

Alternatievenontwikkeling 1,00 1,00

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 1,00 1,00 1,00

Ter inzagelegging 1,00 1,00

Reacties 1,00 1,00

Besluitvorming

Informeren 2,00

Vaststellen NRD 2,00

Participatie

Stakeholdergesprekken 3,00

Inloopspreekuur 3,00 3,00

Informatiebijeenkomst 3,00

Communicatie

Nieuwsbrieven

Alternatievenontwikkeling 4,00

Aankondiging NRD en informatiebijeenkomst 4,00

Actualiteit zomer en peiling 4,00

Peilingen

Vragen over de alternatievenontwikkeling 4,00

Inhoudelijke vragen over windenergie 4,00

Video's 

Uitleg proces tot en met besluitvorming zoekgebieden 4,00

Een uitleg van de NRD 4,00

Inhoudelijke onderwerpen, zoals slagschaduw 4,00

2022


