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Beste heer/mevrouw,
Energie moet zo duurzaam mogelijk worden opgewekt. Daarom wil de gemeente meer windmolens
plaatsen. Afgelopen zomer is een eerste inventarisatie gedaan naar geschikte locaties. Daar kwamen
10 locaties uit waar windmolens eventueel mogelijk zijn. Deze locaties liggen in het zogeheten
Energiecluster A12-A30.
Vervolgonderzoek
De afgelopen maanden is er een uitgebreid vervolgonderzoek gedaan in ditzelfde gebied. Dat
onderzoek heet de Alternatievenontwikkeling. De vraag die de gemeente zich stelde was: ‘Hebben we
met de eerdere 10 plekken alle locaties in beeld waar mogelijk een windmolen kan komen?’. Uit dit
vervolgonderzoek komt naar voren dat er 19 geschikte locaties zijn om windmolens te plaatsen. Dat
wil overigens niet zeggen dat er ook daadwerkelijk 19 windmolens geplaatst gaan worden; hoeveel
het er wel worden, zal in de komende periode duidelijk worden.
Brief
Met deze brief wil ik u graag informeren over de uitkomsten van dit vervolgonderzoek. U ontvangt
deze brief omdat u nabij de in het onderzoek genoemde locaties woont of werkt.
Proces
Voordat de gemeenteraad besluit waar er windmolens in Ede komen, wordt een lang en zorgvuldig
proces gevolgd. Tijdens dit proces worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Op basis van al
deze onderzoeken neemt de gemeenteraad naar verwachting in 2024 pas het definitieve besluit over
waar windmolens komen. Vóór een definitief besluit wordt genomen in 2024, is er op meerdere
momenten gelegenheid uw mening kenbaar te maken. U leest hier meer over in bijgaand schema.
College
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft kennisgenomen van de
Alternatievenontwikkeling. De volgende stap in het proces is dat dit onderzoek opgenomen wordt in de
‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). Deze NRD is het onderzoekskader voor het
milieueffectrapport (MER) en daarop kunt u een reactie geven. Het bestaat op hoofdlijnen uit twee
delen: wat wordt er onderzocht (de alternatieven) en hoe wordt er onderzocht (uit te voeren
onderzoeken met randvoorwaarden).
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Planning en meer informatie
In de bijlage van deze brief vindt u een globale planning van het proces en een kaart met mogelijke
locaties. Verder vindt u op www.ede-natuurlijk.nl/energiecluster meer informatie en kunt u zich
inschrijven voor de nieuwsbrief.
Aanmelden voor gesprek
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over deze brief. U kunt zich via de website www.edenatuurlijk.nl/energiecluster aanmelden voor een gesprek. U kunt dit ook doen met onderstaande QRcode. Verder kunt u bellen met ons Klant Contactcentrum op telefoonnummer 14-0318 of stuur uw
vraag naar: edevoordewind@ede.nl.

Met vriendelijke groet,
Wethouder Duurzaamheid
Leon Meijer
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