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1. Wat is een energiecluster?

Een energiecluster is een gebied waar duurzame energie kan
worden opgewekt met verschillende projecten van winden / of zonne-energie. Of met andere vormen van duurzame
energie.

2. Waarom wil de gemeente dit?

De gemeente wil in 2050 energieneutraal zijn. Dan wekt de
gemeente lokaal net zoveel duurzame energie op als dat we
lokaal gebruiken. Om dit te bereiken zoekt de gemeente naar
locaties om duurzame energie op te wekken.

3. Waar komen de windmolens?

De gemeenteraad heeft het gebied langs de A12 en A30
in de ‘Wind- en zonnewijzer’ aangemerkt als zoekzone
voor windmolens. De gemeenteraad heeft deze ‘Wind- en
zonnewijzer’ in 2019 vastgesteld.

4.Hoe hoog worden de windmolens?

De hoogte is nog niet bekend. Wel is het zo dat hogere
windmolens meer energie opwekken.

5.Wanneer kunnen de windmolens er eventueel staan?

Voordat de windmolens er komen moet het nodige
onderzoek worden gedaan. Ook moet de besluitvorming
volgens de geldende procedures worden doorlopen. Dit kost
veel tijd. Naar verwachting kan met de bouw van de eerste
windmolens vanaf 2023 gestart worden.

6.Waarom tien windmolens? Waarom dit aantal?

Uit een eerste onderzoek (‘quick scan’) blijkt dat er in dit
energiecluster 10 mogelijk geschikte locaties zijn. Uit verder
onderzoek moet blijken of deze allemaal mogelijk zijn. We
weten al dat windmolens elkaar ‘in de weg’ kunnen staan.

7.Wanneer wordt besloten over het energiecluster?

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad eind 2021 een
besluit neemt over de windmolens in dit energiecluster.

8.Hoe kan ik meedenken en mijn mening geven? En wat
gebeurt hiermee?

U kunt meedenken en uw mening geven via de website
www.ede-natuurlijk.nl/energiecluster en door een e-mail
te sturen naar edevoordewind@ede.nl Op verschillende
momenten organiseert de gemeente bijeenkomsten waar
u aan kunt deelnemen. Meer informatie hierover vindt u op
genoemde website.

9. Hoe kan ik financieel deelnemen?

De gemeente wil dat omwonenden, bedrijven en andere
belanghebbenden uit de omgeving rondom de windmolens
financieel kunnen deelnemen. Op deze manier kunnen
zij profiteren van de opbrengst van de windmolens. De
gemeente vraagt om hierover mee te denken. Zodat duidelijk
wordt op welke manier dit het beste kan.

10.Waar is meer informatie te vinden over het
energiecluster?

Op www.ede-natuurlijk.nl/energiecluster is meer informatie
te vinden over het energiecluster. Daar staan ook meer
antwoorden op vragen.
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