Verslag bijeenkomst omgevingsraad Windmolen Plantion
Datum:
24 september 2020
Locatie:
Plantion, Wellensiekstraat 4, Ede
Aanwezigen:
Ruud Smit (inwoner Ede)
Hans Linders (inwoner Ede)
Arno van Drenth (energiecoöperatie ValleiEnergie, initiatiefnemer Windmolen Plantion)
Yvonne Kleefkens (energiecoöperatie ValleiEnergie, initiatiefnemer Windmolen Plantion)
Wilma van Wensem (gemeente Ede, toehoorder)
Harld Schuldink (Pure Energie, initiatiefnemer Windmolen Plantion)
Matthijs Oppenhuizen (Pure Energie, initiatiefnemer Windmolen Plantion)
Verloop van de bijeenkomst
Er is een presentatie gemaakt die tijdens de bijeenkomst als agenda is gebruikt. De presentatie is als
bijlage bij dit verslag gevoegd. De bijeenkomst is verlopen conform de agenda in de presentatie en er
is door de omwonenden ook ingestemd met de doelen, kaders en andere uitgangspunten voor de
omgevingsraad die zijn voorgesteld. In dit verslag wordt daarom met name stilgestaan bij de vragen
die zijn gesteld, de antwoorden daarop en de afspraken die zijn gemaakt.
Vragen en opmerkingen
Onderstaande vragen en opmerkingen van de omwonenden zijn tijdens de bijeenkomst aan de orde
gekomen. Reacties van de initiatiefnemers hierop staan steeds achter de zwarte pijl ➔.
Vraag:
Wanneer verwachten de initiatiefnemers goedkeuring te krijgen van de gemeente voor deze
windmolen?
➔ Antwoord:
Volgens de huidige planning zou dat in het eerste kwartaal van 2021 kunnen zijn, mits het lukt om de
vergunning nog dit jaar aan te vragen en de gemeente dan inderdaad besluit ermee in te stemmen.
Opmerking:
Kan het woord ‘impact’ worden vermeden? De Nederlandse taal biedt genoeg alternatieven, zoals
‘gevolgen’.
➔ Antwoord:
Daar wordt de volgende keer op gelet.
Vraag:
Is het een idee om een presentatie over de omgevingsraad te geven bij de gemeenteraad van Ede?
Dat kan wellicht via een van de reguliere informatieve sessies, in afstemming met de griffie.
➔ Antwoord:
Dat is een interessant idee, we kijken of we daar iets mee kunnen doen.
Vraag:
Is het omgevingsfonds bedoeld voor individuele compensatie van bijvoorbeeld omwonenden?

➔ Antwoord:
Wat de initiatiefnemers betreft is dat niet de bedoeling. Beheer en besteding van het
omgevingsfonds ligt nog open en initiatiefnemers bespreken graag met betrokkenen uit de omgeving
waaraan het fonds wordt besteed. De omgeving heeft hierin een flinke stem. Wel heeft het de
voorkeur van de initiatiefnemers dat het fonds wordt benut voor bijvoorbeeld projecten of
initiatieven in de omgeving die iets toevoegen.
Bij een ander duurzaam energieproject van ValleiEnergie is het fonds bijvoorbeeld in beheer van de
KenHem Community gegeven.
Vraag:
Kan een lid van de omgevingsraad zelf contact opnemen en spreken met anderen uit de omgeving of
bijvoorbeeld de pers?
➔ Antwoord:
Ja, dat kan. Die vrijheid houden alle leden. Wel is het vanwege de samenwerking in de
omgevingsraad wenselijk als de andere leden daar vooraf wel over worden geïnformeerd.
Afspraak:
Een volgend overleg van de omgevingsraad is in gezamenlijkheid gepland op 12 november om 15.00
uur. Er wordt uitgezocht of dit mogelijk in het gemeentehuis van Ede kan.
De initiatiefnemers hopen dan zoveel mogelijk onderzoeken gereed te hebben die de onderbouwing
zijn van het gedetailleerde plan en daarmee de vergunningaanvraag. De onderzoeken die klaar zijn,
worden toegelicht in dit overleg van de omgevingsraad.
Tot slot:
Aan het eind van het overleg worden nog visualisaties van Windmolen Plantion getoond met behulp
van het programma Windplanner. Daarbij worden ook informeel enkele vragen van de omwonenden
over (de werking van) windmolens beantwoord door de initiatiefnemers.

