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Aan het College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 1100 
3900 BC Veenendaal 
 
 
Veenendaal, 29 juni 2020 
Betreft: schriftelijke vragen aan het college betreffende ingekomen stuk LIS2020.97 Pure 

Energie 

 
Geacht College, 

In het ingekomen stuk van 3 juni 2020 over een windmolen op het terrein van Plantion in Ede 
(LIS2020.97) lezen we: “Om de windmolen te kunnen bouwen, is er een bestemmingsplanwijziging 
nodig en een omgevingsvergunning. Wij (Pure Energie) bereiden nu alles inhoudelijk voor om deze 
bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning bij de gemeente (Ede) te kunnen aanvragen. 
Onze ambitie is om deze aanvraag binnen een half jaar te doen.” 
  
Tevens lezen we dat Pure Energie brieven heeft gestuurd aan alle adressen binnen circa 1500 meter 
van de beoogde windmolen en aan een groot aantal maatschappelijke organisaties, mede met het 
oog op het vinden van mede-investeerders. 
  
De VVD en de SGP hebben de volgende vragen: 
 

1. Zijn inwoners van Veenendaal die uitzicht zullen hebben op deze windmolen geïnformeerd 
over dit voornemen en de stand van de zaken? Met name zouden wij willen weten of, en zo 
ja, in welke delen van Veenendaal adressen zijn meegenomen in de bovengenoemde circa 
1500 meter afstand van de beoogde windmolen? 
 

2. Mocht naar aanleiding van bovenstaande vraag blijken, dat niet alle inwoners van 
Veenendaal die uitzicht zullen hebben op deze windmolen actief zijn benaderd, kan er dan 
vanuit de gemeente Ede en/of de gemeente Veenendaal voor gezorgd worden dat deze 
inwoners alsnog worden geïnformeerd over dit voornemen en de stand van zaken? 

 
3. Zijn de inwoners van Veenendaal die uitzicht zullen hebben op deze windmolen 

belanghebbenden in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures bij 
bestemmingsplanwijziging en/ of omgevingsvergunningverlening? 

 
4. Wat is het college voornemens te doen richting de initiatiefnemers c.q. de gemeente Ede 

m.b.t. deze brief?  
 

5. Zijn er meer signalen m.b.t. voornemens in omliggende gemeenten om windmolens te 
plaatsen op of direct naast de gemeentegrens met Veenendaal? Zo ja, om welke gemeenten 
en voorgenomen plekken gaat het?  
 

6. De gemeenteraad van Veenendaal heeft bij het raadsvoorstel concept RES 1.0 FoodValley 
een motie aangenomen waarbij het college de gestelde kaders in de Ontwerp-
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Omgevingsvisie met betrekking tot windenergie zal betrekken bij de verdere 
onderhandelingen over de Veenendaalse inzet in de RES. Dezelfde kaders zouden wat ons 
betreft, ook moeten gelden voor windmolens, die volgens het voornemen van andere 
gemeenten strak op de grens met Veenendaals grondgebied zijn gepland en daarmee de 
Veenendaalse samenleving direct raken. Is het college bereid de aangenomen motie 
M2020.17 ook te betrekken op deze initiatieven van onze omliggende gemeenten? 
 

We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet,  

Hoogachtend,  

Namens de fracties VVD en SGP,  

Yvonne Bottema, fractievoorzitter VVD 

Dick Both, fractievoorzitter SGP 


