Nieuwsbrief energiecluster juli 2021
1.

Startsein voor energiecluster

Gemeente Ede wil duurzame energie opwekken binnen een energiecluster met ruimte voor 10 windmolens.
Uit een vooronderzoek, de quickscan, bleek welke locaties mogelijk geschikt zijn. In de komende periode
wordt nader onderzoek verricht. In juni informeerden wij de omgeving over het plan voor het energiecluster.
Op 22 juni werd daarom een onlinebijeenkomst georganiseerd. Na de zomer gaan we vanuit het projectteam
verder in gesprek met mensen uit de omgeving rondom de windmolens. Met een nieuwsbrief houden we
iedereen die dat wil op de hoogte.
2.

Informatiebijeenkomst 22 juni

Op 22 juni is een onlinebijeenkomst georganiseerd om het plan voor het energiecluster toe te lichten.
Omwonenden en bedrijven in een kring van 1 kilometer rondom de windmolens zijn daarvoor uitgenodigd.
Verder was iedere belangstellende welkom om mee te kijken en te luisteren. Ruim 300 geïnteresseerden
waren online aanwezig bij deze bijeenkomst. U kunt de bijeenkomst terugkijken via
https://www.youtube.com/watch?v=VOGk_g_zc94
Tijdens en na de bijeenkomst ontvingen wij honderden vragen. De meeste vragen en antwoorden staan op
https://www.ede-natuurlijk.nl/energiecluster-1/veelgestelde-vragen . Vragen die nog via de mail
binnenkomen zullen later worden verwerkt op deze webpagina. Bovenaan de pagina ziet u wanneer de
vragen zijn geüpdatet. Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan alsnog via edevoordewind@ede.nl
3.

Vervolg

In de komende maanden onderzoeken we hoe we het energiecluster met de windmolens verder kunnen
ontwikkelen. Na de zomer willen we ook nader in gesprek met mensen uit de omgeving. Hoe we dit precies
gaan doen hangt van de situatie rondom COVID-19 af. Het liefst organiseren wij persoonlijke ontmoetingen.
In de volgende nieuwsbrief geven wij hier meer informatie over.
4.

Meedenken? Geef het door!

Voor het onderzoek naar windmolens in Ede hebben we meedenkers nodig. Zodat wij als gemeente weten
wat uw ideeën zijn over lokaal eigenaarschap. De gemeente bespreekt graag met u hoe we ervoor zorgen
dat de opbrengst van de windmolens naar onze eigen omgeving gaat. Niet alleen als het om de opgewekte
energie gaat maar ook over de financiële opbrengst. Doet u mee? Geef dit dan door via
edevoordewind@ede.nl
5.

Over windmolens

Wilt u weten hoe een windmolen werkt en hoeveel energie deze op kan wekken? En waar u aan moet
denken wanneer u mee wilt denken over de komst van windmolens in Ede? Lees dan deze informatie:
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/

