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Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief willen wij u informeren over het besluit om 10 mogelijk geschikte locaties voor
windmolens, nader te onderzoeken. Het zoekgebied ligt langs de A12 en de A30. Dit heet
‘Energiecluster A12-A30’. Omdat u binnen een kilometer van één van deze locaties woont of werkt
willen wij u als eerste informeren.
Energieneutraal
Gemeente Ede wil een energie neutrale gemeente zijn. We wekken dan evenveel duurzame energie
op als dat we gebruiken. We zoeken daarom naar locaties om wind- en zonne-energie op te wekken.
De gemeente heeft een vooronderzoek gedaan waar windmolens geplaatst kunnen worden binnen de
huidige wet- en regelgeving. Daarvoor moet bijvoorbeeld voldoende afstand tot woningen zijn om
geluidsnormen niet te overschrijden. Verder is voldoende afstand tot spoorwegen en wegen vereist en
mag een locatie niet in een natuurgebied liggen. Dit vooronderzoek leverde 10 mogelijke locaties op.
Deze liggen in de buurt van de snelwegen A12 en A30. Daar geven ze de minste overlast en sluiten
ze aan op de al bestaande twee windmolens.
Locaties

Gemeente Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede, Telefoon 14 0318
Bezoekadres: Bergstraat 4, Ede
E-mail info@ede.nl Website www.ede.nl

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 8 juni 2021 de Startnotitie
Energiecluster A12-A30 vastgesteld. In deze notitie staan de 10 mogelijke locaties benoemd. De
gemeenteraad is tijdens een informatieve bijeenkomst op donderdag 3 juni 2021 geïnformeerd voor
de plannen voor het realiseren van de windmolens.
Wat gaat er nu gebeuren?
Deze zomer en in het najaar worden de locaties verder onderzocht. Eerst wordt een plan-MER
opgesteld. Daarin onderzoeken we onder andere of de windmolens voldoen aan de regels over
geluidsbelasting en slagschaduw op woningen. Ook kijken we naar het effect op vogels en andere
dieren. Verder gaan we na of het project financieel haalbaar is.
Opbrengst delen
De gemeente vindt het belangrijk dat de omgeving van de windmolens financieel profiteert van de
windmolens. En dat de opbrengst van de windmolens gedeeld wordt met de bewoners van Ede. We
gaan dus ook na hoe we dit het beste kunnen regelen.
Besluit
Eind dit jaar besluit de gemeenteraad over de windmolens. Daarna worden bestemmingsplannen
gemaakt en vergunningen aangevraagd. Deze worden ‘ter inzage’ gelegd. Iedereen kan dan een
zienswijze indienen om bezwaar te maken.
Informatieve bijeenkomst
Wilt u meer weten over het Energiecluster A12-A30, geeft u zich dan op voor onze (digitale)
informatiebijeenkomst. Dit kan via edevoordewind@ede.nl
Bij een aanmelding ontvangt u een link naar de bijeenkomst op 22 juni 2021.
Meer informatie
Wilt u reageren op het plan en met ons meedenken? Kijk dan op www.ede-natuurliik.nl
U kunt zich daar ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief, zodat wij u op de hoogte kunnen
houden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

mr. L.J. Verhuist
de burgemeester
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