
 
Nieuwsbrief december 2022 
 
Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Het opwekken van windenergie kan helpen om dit doel te 
bereiken. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de mogelijke windmolens in de gemeente 
Ede, binnen het Energiecluster A12 – A30. In deze editie leest u over de laatste ontwikkelingen.  
 
Vorige nieuwsbrief  
In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat we meer tijd nodig hebben om de zoekgebieden voor 
windmolens vast te stellen. Dit had te maken met ontwikkelingen in wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de 
provincie. Het Rijk is bezig om nieuwe, landelijke normen voor windmolens op te stellen. Ook de 
beleidsontwikkeling rondom de Wespendief van provincie Gelderland wilden we afwachten.  
 
Besluit Provincie  
Provincie Gelderland heeft op 20 december een besluit genomen dat van invloed is op de mogelijke 
ontwikkeling van windmolens. Dit besluit gaat over windmolens op de Veluwe in relatie tot de beschermde 
vogelsoort de Wespendief. Als gevolg hiervan is voorlopig geen ruimte voor nieuwe windmolens op ons 
grondgebied. Op het kaartje wordt dit zichtbaar.  
 

 
 
Langere termijn 
Op basis van de beschikbare informatie van de provincie is er voor ons en regiogemeenten Food Valley nog 
onduidelijkheid over wánneer en wát er wel mogelijk is. Onze ambitie is om binnen de gemeente Ede 
minstens 22Mw aan windenergie voor 2030 te realiseren. Wel weten we dat de beperking tijdelijk is. We 
moeten nog van de provincie vernemen hoelang deze tijdelijkheid duurt.   
 



2023 
Begin 2023 onderzoeken we met gemeenten in de regio de gevolgen van de besluitvorming en kijken we 
naar mogelijke alternatieven om onze energiedoelen te halen. Hierbij houden we naast het besluit van de 
provincie rekening met de nog nader te bepalen landelijke normen voor windmolens van het Rijk. De 
verwachting is dat deze landelijke normen in de eerste helft van 2023 bekend gemaakt worden. Na deze 
besluiten hebben we als gemeente meer duidelijkheid over de mogelijke vertraging voor onze windenergie-
plannen. 
 
Voor nu wensen wij u fijne kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar! 
 
Namens het programmateam Energiecluster A 12 - A 30, te bereiken via edevoordewind@ede.nl  
 
 
 


