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Memo    

Aan : Gemeenteraad 

Van : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 6 september 2022 

Zaaknummer : 330770 

Onderwerp : Uitstellen ter inzage leggen NRD Windmolens Energiecluster A12-A30 

Bijlage(n) : GS-brief Handelingsperspectief windenergie rond de Veluwe 

 
 
Uitstellen ter inzage leggen NRD Windmolens Energiecluster A12-A30 
In maart 2022 (Update Windmolens Energiecluster A12-A30, zaaknummer 287007) is uw raad geïnformeerd 
om voor de zomer 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage te leggen. Dit is de start van 
de formele milieueffectrapportage (m.e.r.) voor de windmolens in het Energiecluster A12-A30.  
 
Door diverse ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving voor windmolens wordt het ter inzage leggen van 
de NRD, en de start van de m.e.r., uitgesteld met minimaal een half jaar. De verwachting is dat de 
ontwikkelingen invloed kunnen hebben op het aantal zoeklocaties. Het uitstel geeft het college van 
burgemeester en wethouders de mogelijkheid om ontwikkelingen mee te wegen in het besluit om de NRD ter 
inzage te leggen en zoekgebieden buiten het onderzoek te laten. Indien ook over een half jaar de NRD nog 
niet ter inzage kan worden gelegd, dan zal het college uw raad daarover informeren. 
 
Ontwikkelingen windmolens 
Landelijke Normen 
Het rijk is van plan om het MER, dat wordt gemaakt voor het bepalen van de nieuwe, landelijke normen voor 
windmolens, in het najaar van 2022 ter inzage te leggen. De normen zelf worden naar verwachting pas 
vastgesteld in het najaar van 2023. In het MER zal wel meer duidelijk worden over welke normen het rijk van 
plan is vast te stellen. Belangrijk daarin is of al meer duidelijkheid wordt gegeven over de door de minister 
aan de Tweede Kamer toegezegde afstandsnorm en of dit een ‘harde afstand in meters’ wordt. Voor het 
alternatief ‘opwekmaximalisatie’, waarin 19 zoekgebieden naar voren komen, zijn de randen van wat is 
toegestaan binnen de ‘oude normen’ gebruikt. Daardoor kan een wijziging van de normen van invloed zijn op 
het aantal zoeklocaties. Ondertussen kan ook de beleidsontwikkeling van provincie Gelderland nog effect 
hebben op het plan.1  
 
Signalen uit de omgeving 
Op dit moment zijn er drie bewonersgroepen die tegen windmolens in de gemeente Ede zijn: Ede Waait 
Anders, Veenendaal Waait Mee en Tegenwind Ederveen-De Klomp. Deze bewonersgroepen hebben zich 
verenigd en mobiliseren vooral via social media een achterban. 
Kort samengevat leeft het beeld bij deze groepen dat de windmolens veel te dicht bij woningen kunnen 
komen, er grote zorgen zijn of de gemeente wel rekening houdt met de gezondheid van haar inwoners en 
dat de gemeente al veel verder in het proces is en eigenlijk al heeft besloten dat deze windmolens ‘er hoe 
dan ook moeten komen’. Inspanningen van de gemeente om het uitgebreide onderzoekstraject, waaraan bij 
ter inzage leggen van de NRD pas formeel mee begonnen wordt, en de status van de huidige 19 
zoekgebieden toe te lichten verminderen deze onrust niet. 
 
Redenen uitstellen ter inzage leggen NRD 
Minder zoeklocaties 
Regelgeving van het rijk (nieuwe normen) kan in de nabije toekomst van invloed zijn op het aantal 
zoekgebieden. Het college kiest er daarom voor deze ontwikkeling mee te nemen bij de ter inzage legging 
van de NRD (eerder in het proces dus). Zo krijgen belanghebbenden een reëler beeld van het voorgenomen 

 
1 https://gelderland.parlaeus.nl/user/search/action=showpt/item=116117/GS-
brief_S3_Handelingsperspectief_windenergie_rondom_de_Veluwe.pdf  
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plan voor ontwikkeling van windmolens waarop eventueel een zienswijze kan worden gegeven. Verwacht 
wordt dat einde 2022 de impact van nieuwe, landelijke normen duidelijk is.  
 
 
Synergie voordelen 
Later besluiten over de m.e.r. voor de windmolens geeft ook de tijd om meer inzicht te krijgen in enkele 
andere randvoorwaarden voor het ontwikkelen van windmolens. Deze randvoorwaarden kunnen eventueel 
weer van invloed zijn op de onderzoeken voor de windmolens. Het gaat om het volgende: 

• Netcongestie: al langere tijd is bekend dat grootschalig leveren van energie op het netwerk niet goed 
mogelijk is. Omdat het Energiecluster A12-A30 in de RES is opgenomen, is ook door Liander rekening 
gehouden met de aansluiting van windmolens in dit cluster op het net. Maar capaciteit op het net blijft 
beperkt en onzeker. Een andere optie is de lokale opslag van energie, bijvoorbeeld door opgewekte 
elektriciteit om te zetten in waterstof. Kennis en mogelijkheden daartoe zijn nog beperkt onderzocht. 

• Business case: met de ontwikkeling van energieprijzen en subsidie(on)mogelijkheden verandert de 
financiële haalbaarheid van windmolens. Nader te bezien valt of windmolens van 120m ashoogte, of zelfs 
nog lager, financieel aantrekkelijker worden en of dergelijke windmolens nog worden aangeboden door 
producenten voor de Nederlandse markt. 

• Uitwerking omgevingsvisie: in de Omgevingsvisie Ede 2040 zijn vele ambities genoemd, die komende 
periode ook nader worden uitgewerkt. De schaarse ruimte rondom Ede stad wordt in meerdere ambities 
als mogelijke locatie genoemd, denk bijvoorbeeld aan de verstedelijkingsstrategie. Einde dit jaar zijn 
meer ambities beter in beeld gebracht en kunnen eventuele conflicten met windmolens deze ambities of 
de zoekgebieden van windmolens bijstellen. 

 
Planning 
Het voorstel is om de NRD niet komende maand maar in maart-april 2023 (6 weken) ter inzage te leggen.  
 
Dit betekent voor de planning het volgende: 
Maart 2023:  College van B en W besluit ter inzage leggen NRD. 
Maart-april 2023: NRD ligt ter inzage. 
April 2023:  Informatieve raadsbijeenkomst en informatieavond. 
Najaar 2023:  Gemeenteraad stelt NRD vast. 
Einde 2023:  Start MER onderzoek. 
Najaar 2024:  College van B en W besluit over ter inzage leggen MER. 
Einde 2024:  Gemeenteraad stelt MER vast. 
 
 

Participatie en communicatie 
Belanghebbenden en belangstellenden worden over dit uitstel geïnformeerd. Dit doen we door het versturen 
van een digitale nieuwsbrief en het updaten van de website over dit besluit. Met samenwerkingspartners 
wordt bilateraal contact opgenomen. Op 13 september 2022 is een overleg gepland tussen wethouder 
Versteeg en de woordvoerders van de drie bewonersgroepen tegen windmolens (deze afspraak is al voor 
het zomerreces ingepland). 
 


