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De “Wind- en zonnewijzer” van de gemeente Ede: punten ter
overweging voor de raadsfracties
Stichting Milieuwerkgroepen Ede, 11 december 2018
Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) steunt het doel van de gemeente Ede om in
2050 energieneutraal te zijn. We onderschrijven het belang van een helder beleidskader
voor de realisatie van windturbines en zonnevelden binnen onze gemeente. Wij hebben
dan ook met interesse kennis genomen van de “Wind- en zonnewijzer”. In de aanloop
naar het debat over de “Wind- en zonnewijzer” in de gemeenteraadsvergadering van
donderdag 13 december aanstaande, geven wij de raadsfracties middels deze notitie een
aantal punten ter overweging.
Hoe is de wind- en zonnewijzer tot stand gekomen? (pag. 6)
Het is niet duidelijk welke externe organisaties en personen er precies betrokken zijn geweest
bij het voorbereiden van de “Wind- en zonnewijzer”. Het lijkt ons van belang dat de gemeente
op dit punt helderheid verschaft.
Kansenkaarten (pag. 8 – 11): Wat zijn de criteria voor “Nee, tenzij”?
In de “Wind – en zonnewijzer” blijft de praktische uitwerking van de optie “Nee, tenzij”
onduidelijk. Wat zijn de criteria voor de “tenzij”-optie, waarbij het “Nee” dus een “Ja” wordt?
Kansenkaart wind (pag. 8)
Gezien het industriële karakter van het gebied tussen de A12, A30 en de provinciale weg
N224 zou het ‘zoekgebied grote windturbines’ volgens ons uitgebreid kunnen worden tot het
gehele gebied tussen de A12, de A30 en de N224 en wel als “Ja, mits”.
Kansenkaart zon (pag. 10)
De kansenkaart zon is erg grofmazig. De criteria volgens welke de witte, lichtgroene en
groene zones zijn aangewezen dienen expliciet te worden gemaakt. Wat ons betreft is het
logisch en wenselijk om -- in de geest van de zonneladder – de aanleg van grote zonnevelden
in de lichtgroene gebieden vooralsnog uit te sluiten en daar alleen kleine en middelgrote
zonnevelden toe te staan.
“Edese Zonneladder” (pag 12): zonneparken in het buitengebied pas als
allerlaatste stap
De Edese Zonneladder zou duidelijker moeten sturen in de richting van zonnepanelen op
locaties op de eerste trede van de zonneladder, dat wil zeggen op daken. Als de gestelde
doelen in een planperiode niet gehaald dreigen te worden kan worden gekeken naar volgende
treden op de ladder, met in laatste instantie locaties in de witte en lichtgroene gebieden op de
kansenkaart. Zoals Benno Strootman, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving het
recentelijk formuleerde: “Altijd eerst alle geschikte daken vol leggen. Daarna alle geschikte
plekken op bedrijventerreinen, haventerreinen, braakliggende gronden. Pas daarna sta je voor
de vraag of je voor het eventuele restant landbouwgrond en landschap gaat opofferen”.

Participatie (pag. 13)
De “Wind- en zonnewijzer” heeft helaas weinig aandacht voor de mogelijkheden om de
financiële baten van wind- en zonne-energie in te zetten voor het versterken van het landschap
of om de energietransitie te versnellen. Bij locaties op landbouwgrond zijn de mogelijke
opbrengsten per ha voor de grondeigenaar vele malen hoger dan bij agrarisch grondgebruik.
Juist omdat die winsten zo groot zijn springen alle energiecowboys er nu op in. Het is aan de
overheid om ongewenste wildgroei te voorkomen via strikte randvoorwaarden en eisen.
De gemeente Ede zou bij nieuwe projecten als voorwaarde kunnen stellen dat winsten voor
een groot deel moeten terugvloeien naar *nieuwe* energieprojecten. Een voor de hand
liggend doel is het subsidiëren van burgers die de het isoleren van hun huis niet kunnen
betalen, of het aanle,ggen van een warmtenet voor transport van de aardwarmte van Parenco,
passieve zonnecollectoren met grootschalige warmwaterbuffers enz.
Nog beter zou het zijn als de gemeente Ede het initiatief voor de ontwikkeling van zonneenergie zelf ter hand zou nemen en bewoners de mogelijkheid biedt om te participeren. Dan
kunnen alle baten ten goede komen van het publieke belang in plaats van te verdwijnen in
private zakken. Dat is ook het model waar in Friesland goede resultaten mee zijn behaald
(energiecoöperaties).
Omgevingsdialoog (pag. 19)
De voorgestelde definitie van ‘de directe omgeving’ waarmee een projectontwikkelaar een
dialoog moet aangaan is volgens ons te beperkt, zeker in het dunner bevolkte buitengebied.
De straal rond een project zou ruimer moeten zijn dan de voorgestelde 250 en 500 meter.
Planologische procedure (pag. 20/21)
De keuze om de omgevingsvergunning te koppelen aan een projectafwijkingsbesluit kan
leiden tot kwalificatie als tijdelijk project. Dat betekent dat
• een aanvraagvergunning niet langs de gemeenteraad hoeft,
• de inspraak van de omwonenden kan worden beperkt en
• de procedure binnen ½ jaar wordt afgerond.
SME hecht er belang aan dat
• elke aanvraagvergunning langs de gemeenteraad gaat en
• de inspraak van de omwonenden wordt gewaarborgd.
Op deze manier kan de gemeenteraad de vinger aan de pols houden, draagvlak voor projecten
creëren en waarborgen dat de lokale gemeenschap deelt in de opbrengsten.
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Stichting Milieuwerkgroepen Ede komt op voor natuur, landschap en milieu in de gemeente Ede. Op allerlei manieren
spannen we ons in om ontwikkelingen ‘groen’ bij te sturen. Kijk voor meer informatie op http://www.sme-ede.nl.
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De stichting heeft ten doel (1) het bevorderen van alle activiteiten en maatregelen die dienen ter bescherming
en verbetering van het leefmilieu in de ruimste zin, in eerste instantie gericht op het gebied van de Gemeente
Ede, (2) het bestrijden van alle aantastingen van het leefmilieu in de Gemeente Ede en voor zoveel nodig of
wenselijk haar omgeving; met name ook die aantastingen welke veroorzaakt worden door lawaai, lucht- , wateren bodemverontreiniging, (3) het geven van voorlichting en het verschaffen van documentatie betreffende het
sub (1) en (2) gemelde, alsmede omtrent aangelegenheden de algehele milieuproblematiek betreffende, aan de
gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de bevolking van de Gemeente Ede en aan bedrijven en
andere instanties binnen de Gemeente Ede en voor zoveel nodig of wenselijk haar omgeving; (4) het voeren en
ondersteunen van acties ter bevordering van de hiervoor gemelde doelstellingen van deze stichting.

