24 september 2020

Kaders en uitgangspunten omgevingsraad Windmolen Plantion
1. Pure Energie en ValleiEnergie zijn zo open mogelijk met het delen van informatie, rekening
houdend met privacy- en bedrijfsgevoelige informatie. Als bepaalde informatie niet kan
worden gedeeld, wordt toegelicht waarom dat zo is.
2. Om deelname aan de omgevingsraad overzichtelijk en behapbaar te houden, kan er een
bepaalde periode worden afgesproken dat de omgevingsraad actief is. Bijvoorbeeld: een xaantal bijeenkomsten in een x-aantal maanden. Dit bepaalt de omgevingsraad in
gezamenlijkheid. Wel is het wat Pure Energie en ValleiEnergie nadrukkelijk mogelijk dat de
omgevingsraad ook in de bouw- en exploitatiefase blijft bestaan.
3. Pure Energie en ValleiEnergie nemen de inbreng van de omgeving serieus en doen er veel
aan om deze inbreng in het plan een plek te geven. Indien dit niet mogelijk is, wordt
toegelicht waarom dat niet kan.
4. De uiteindelijke beslissing of iets onderdeel van het plan wordt, ligt bij Pure Energie en
ValleiEnergie: zij moeten de investeringen doen in de uiteindelijke windmolen en zijn er
verantwoordelijk voor dat de windmolen voldoet aan wet- en regelgeving, financiële
haalbaarheid en overige eisen en normen.
5. Het uitgangspunt van Pure Energie en ValleiEnergie is dat er een windmolen wordt
gerealiseerd. Afzien van de realisatie van een windmolen kan wat de initiatiefnemers betreft
in beginsel alleen een optie zijn als er harde begrenzingen zijn die het plan niet haalbaar
maken, zoals wetten en normen die beperkingen opleggen of als het plan financieel niet
haalbaar lijkt.
6. De omgevingsraad heeft geen juridische status, het is een particulier initiatief.
7. Van elke bijeenkomst van de omgevingsraad wordt een verslag gemaakt. Dat verslag wordt
gedeeld via de nieuwsbrief van het initiatief en geplaatst op de website van Windmolen
Plantion (www.windmolenplantion.nl). Zo kunnen ook inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties die niet actief meedoen in de omgevingsraad het proces actief
volgen.
8. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties die niet meedoen aan de
omgevingsraad, kunnen vragen stellen, opmerkingen maken of suggesties doen via
info@windmolenplantion.nl. In de omgevingsraad wordt dan besproken wie hierop een
antwoord formuleert.
9. Er kunnen meningsverschillen ontstaan tussen initiatiefnemers en deelnemende
omwonenden of bedrijven. Daar is uiteraard ruimte voor in de omgevingsraad. Deze
meningsverschillen met elkaar delen is juist onderdeel van het proces. Maar er is een
vuistregel voor de omgang met elkaar: hard op de inhoud, maar zacht op de relatie. Dat
betekent dat inhoudelijke discussies scherp kunnen zijn, maar dat er geen persoonlijke
aanvallen ontstaan.
10. Deelname van omwonenden, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan de
omgevingsraad betekent niet dat zij instemmen met de komst van de windmolen. Het
streven is een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de omgevingsraad om zo een
goede afspiegeling van de omgeving te krijgen. Hierbij horen ook mensen en organisaties die
kritisch tegenover het initiatief staan.

11. De omgevingsraad is niet bedoeld om omwonenden, organisaties en bedrijven te overtuigen:
wie kritisch is op dit initiatief, mag en kan dit blijven. De omgevingsraad is bedoeld om de
omgeving te betrekken bij het initiatief en te onderzoeken of het plan (deels) kan worden
aangepast aan wensen vanuit de omgeving.
12. Deelname aan de omgevingsraad staat in principe open voor omwonenden en bedrijven
binnen een gebied van circa 1.500 meter van de beoogde windmolen. Maatschappelijke
organisaties die enige binding hebben met het gebied en/of het onderwerp kunnen ook
deelnemen.
13. Besluiten over de ruimtelijke ordening waar het plaatsen van windmolens onder vallen,
worden genomen door het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente Ede). Het college van
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad besluiten als democratisch gekozen
volksvertegenwoordigers over het doorgaan van het plan.
Daardoor is een mogelijk scenario dat:
1) het plan voor Windmolen Plantion voldoet aan de normen en regels,
2) het proces in de omgevingsraad goed verloopt,
3) leden van de omgevingsraad desondanks niet kunnen instemmen met (delen van) het
plan,
4) Pure Energie en ValleiEnergie toch besluiten het plan voor te leggen aan het bevoegd
gezag,
5) het bevoegd gezag alsnog besluit in te stemmen met het plan.
Pure Energie en ValleiEnergie vinden het uit oogpunt van transparantie en het scheppen van
eerlijke mogelijke scenario’s en verwachtingen belangrijk om dit te melden. Wat de
uiteindelijke uitkomsten en beslissingen zijn, ligt uiteraard nu, voorafgaand aan het proces,
nog open. Ook is het streven nadrukkelijk om zoveel mogelijk consensus te bereiken en
bovenstaande situatie te voorkomen.

