
Vraag-Antwoord over meer tijd ter inzage legging NRD 
 
 
1. Waarom neemt het college meer tijd voor de zoektocht naar gebieden voor windmolens? 

We hebben duidelijkheid nodig om de volgende stappen te zetten. Zolang die er niet is, kunnen en willen 
we als college niet verder met het proces rondom de ontwikkeling van de windmolens. Daarom hebben 
we besloten om de procedure minimaal een half jaar stil te leggen. 

 
2. Maar de ontwikkelingen die genoemd worden voor stilleggen waren toch eerder bekend?  

Het klopt dat de onzekerheid bekend was. Dat hebben we ook genoemd bij de bekendmaking van de 19 
zoekgebieden.  
 
Wat betreft de normen, is er nu meer zekerheid over de timing van het Rijk en de Provincie. Dit najaar 
wordt ook meer duidelijk over de richting waar de normen naar toe gaan. Bij het nemen van de volgende 
stap (NRD inzage) is daarom net even wat meer tijd nodig.  
 
Het college verwacht dat als we nu een NRD ter inzage leggen met 19 zoekgebieden dit op veel 
inwoners overkomt alsof we deze ook echt daar gaan plaatsen. Dat zou met de onzekerheid van de 
normen leiden tot onduidelijkheid. 
 

 
3. Binnen de gemeente Ede zijn een aantal bezorgde burgers een burgerinitiatief gestart. Doen jullie 

dit voor hen? 
De ambitie uit het bestuursakkoord staat overeind. Hierin zeiden we: We gaan door met het onderzoek 
naar nieuwe windmolenlocaties in het Energiecluster A12-A30. We betrekken de te verwachten 
landelijke geluids- en afstandsnormen bij de ambitie van minimaal 22MW aan windenergie. 
 
Maar we moeten dit wel netjes doen en er is nu teveel onzekerheid bij Rijk en Provincies dat we even 
pas op de plaats moeten maken. Maar er is geen sprake van afstel, dat zou gezien de grote opgave van 
de energietransitie ook niet wenselijk zijn. De opgave is groot.   
 
Met de bewonersgroepen Ede Waait Anders en Tegenwind Ederveen / De Klomp hebben wij contact. 
We spreken ze ook over deze ontwikkeling.  

 
4. Het stilleggen kan ook tot afstel leiden, klopt dit?  

Dat is nog niet te zeggen, juist omdat de normen van Rijk en Provincie nog niet vast staan. Wel 
verwachten we dat deze normen van invloed kunnen zijn op het aantal aangewezen zoekgebieden. 
Precies daarom nemen we net even wat meer tijd om alles uit te zoeken.  

 
5. Gemeente Veenendaal is niet blij met de procedure zoekgebieden naar windmolens. Heeft dit 

meegespeeld? 
We hebben bestuurlijk goed contact met gemeente Veenendaal. Echter, dit besluit is een eigenstandige 
afweging van het college in Ede geweest, juist om duidelijkheid te bieden bij het vaststellen van de 
zoekgebieden. 

 
6. De vorige wethouder en ook het vorige college heeft de procedure in gang gezet. Denkt dit 

nieuwe college er anders over?  
De besluitvorming over mogelijke zoekgebieden is een lang en zorgvuldig proces waar veel 
ontwikkelingen invloed op kunnen hebben. In maart 2022 heeft wethouder Meijer dat ook aangegeven 
toen het aantal zoekgebieden bekend werd gemaakt. Zoals eerder genoemd staat de ambitie uit het 
bestuursakkoord overeind, alleen hebben we net wat meer tijd nodig voor een zorgvuldige uitvoering.  
 

 

 
 
 


