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Datum vergadering: 24 februari en 7 april 2022 
Agendapunt:  BV07, Startnotitie Noordplein e.o. Ede 
Onderwerp:  Behoud Keetmolen 
 
 
 
Het college stelt de gemeenteraad voor om: 

1. Kennis te nemen van de Startnotitie Noordplein e.o. Ede 
2. De volgende uitgangspunten uit de startnotitie vast te stellen: 

- als vertrekpunt voor het stedenbouwkundig plan de uitgangspunten en ambities, zoals 
opgenomen in hoofdstuk 3 van de startnotitie, te hanteren; 
- als vertrekpunt voor de vervolgaanpak de Edese Particpatie Aanpak te gebruiken, zoals 
opgenomen in paragraaf 5.2 van de startnotitie; 

3. Een voorbereidingskrediet van € 175.000,- toe te kennen voor het opstellen van het 
stedenbouwkundig plan; 

4. Dit krediet ten laste te brengen van de grondexploitatie Noordplein, die naar verwachting eind 
2022 geopend wordt. 

 
De gemeenteraad besluit om een beslispunt toe te voegen onder punt 2: 

- als randvoorwaarde voor gebiedsontwikkeling te hanteren dat de Keetmolen moet kunnen 
blijven draaien (naast het herkenbaar maken en inzetten als inspiratie en drager voor 
ontwikkeling) en hiervoor een onderzoek te laten uitvoeren voordat het stedenbouwkundig plan 
wordt opgesteld; 

 
Ingediend door: 

• Bart Omlo – VVD 
• Stephan Neijenhuis – D66 
• Nico van der Poel – SGP 
• Ruben van Druiten – Burgerbelangen 
• Raşit Görgülü - DPE 

 
 
Toelichting: 
De Keetmolen is een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed van Ede. In de afgelopen jaren is 
er door de gemeente en vrijwilligers veel tijd en geld in gestoken om de molen op te knappen en te 
behouden, maar door recentelijke ontwikkelingen in de omgeving van de molen is het al lastiger om 
hem goed te laten draaien. Voor het behoud van een molen is het belangrijk dat hij in beweging blijft 
om hem niet in verval te laten raken. 
 
De molen is een van de vroege voorbeelden van voedselgerelateerde ‘industrie’ en past geheel in de 
ontwikkelingen die in het gebied plaatsvinden. De indienende partijen erkennen de behoefte aan 
woningen, maar zijn van mening dat een slimme inrichting van het Noordplein, waarbij rekening wordt 
gehouden met het kunnen laten functioneren van de molen, voor zowel (toekomstige) inwoners als 
bezoekers een meerwaarde voor Ede kunnen opleveren. 
 


