Windmolens in Horst en Telgt – een uitleg
Wie zijn wij?
Wij zijn de werkgroep Duurzaam van de Buurtvereniging, deze is ontstaan naar aanleiding
van ontwikkelingen rondom windenergie.
Wie zitten er in de werkgroep?
Marco van Donkersgoed, Albert van Diest en Henk-Jan Staal.
Vooraf: waarom werken we mee aan windmolens in het buitengebied?
Landschappelijk gezien zit echt niemand op de windmolens te wachten. Ook de werkgroep
Duurzaam en de Buurtvereniging niet. Maar de energie-doelstelling van de gemeente en de
landelijke energie doelstelling doet ons duidelijk beseffen dat in het gebied langs de A28
windmolens gerealiseerd moeten worden, omdat het simpelweg het enige gebied is buiten
Natura 2000 in de gemeente Ermelo, waar dit mogelijk is.
Door zelf het initiatief te nemen en partners erbij te zoeken hebben wij tot nog toe de
belangen van de omwonenden, de buurt en inwoners van Ermelo kunnen behartigen.
Wat ging er vooraf aan het oprichten van deze werkgroep?
De gemeenteraad besloot dat Ermelo energieneutraal moet zijn in 2030. Als onderdeel van
het beleid van de rijksoverheid is ook Ermelo hier toe verplicht en werd onderdeel van een
regionale samenwerking van meerdere gemeenten. Met als doel om te onderzoeken hoe we
duurzame energie kunnen en willen gaan opwekken op de Noord-Veluwe. Er werden
energie-ateliers georganiseerd om na te denken hoe dit te bereiken.
De conclusie van alle ateliers en onderzoeken was dat er in het hele gebied van Elburg,
Ermelo, Hattem, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten 22 molens, 200 ha
zonnevelden, alle daken vol zonnepanelen en 30% energiereductie nodig is om in 2030
energieneutraal te worden.
Het oorspronkelijke standpunt van de werkgroep was dat dat we ‘tegen’ waren en dat we
volop zouden inzetten op het oosten van Ermelo wat betreft de windmolens.
Een belangrijke conclusie van de voorwaarden vanuit de regionale samenwerking en het rijk
was (en is): eerst alle ruimte buiten Natura 2000 gebieden benutten en daarna, indien nodig,
windmolens in/boven Natura 2000 gebieden.
Windmolens in Ermelo?
Eind 2017 werd door de gemeenteraad van Ermelo groen licht gegeven voor opwekken van
wind energie.
Tijdens de energie-ateliers kwam naar voren dat de grond langs de snelweg als zoekgebied
in beeld was bij de provincie Gelderland.
Er waren toen al 3 strategische percelen in het buitengebied gecontracteerd door een grote
energiemaatschappij die hier ook al volop over in contact was met gemeente en provincie.
Ook de werkgroep kon in gesprek met deze grote maatschappij en het werd ons duidelijk dat
participatie voor de buurt, het meedenken, er heel anders uitzag dan wij als werkgroep voor
ogen hadden. Bewoners en omwonenden hadden niet veel in te brengen in deze plannen.

Op de ledenvergadering van de buurtvereniging in maart 2017 heeft de werkgroep akkoord
gekregen om aan de gang te gaan met een lokaal windmolen project. Vervolgens hebben we
de landeigenaren benaderd om samen een plan te maken. Er zijn meerdere vergaderingen
met de landeigenaren geweest waarin we verschillende energiebedrijven hebben uitgenodigd
om zo een keuze te maken welke partij zou kunnen helpen bij het ontwikkelen van het
windmolenpark. De keuze van de landeigenaren viel op Prowind.
Waarom met elkaar gekozen voor Prowind? Prowind bleek na de gesprekken de beste keuze.
Voor de landeigenaren geen risico investering en voor de werkgroep Duurzaam een
transparante partij voor een gelijkwaardige samenwerking.
Conclusie
We hebben in het voortraject gemerkt dat protesteren en nee zeggen geen optie was. Daar
zouden we niets mee bereiken. Energietransitie is er, ook voor Horst en Telgt. We hebben
toen de besloten het over een ander boeg te gooien, het heft dan in eigen hand te nemen
en zelf aan het roer te gaan staan.
Dit levert dan een aantal voordelen op:
 Participatie voor de landeigenaren ,omwonenden en betrokken inwoners van Ermelo van
50% van het totaal te investeren bedrag.
 Een omgevingsfonds met daarin 1% van de omzet waarvan 50% van het fonds voor
Horst en Telgt te besteden is aan maatschappelijke, culturele en sociale doeleinden in de
buurt Horst en Telgt.
 Het andere deel van het fonds is voor de gemeente Ermelo om te besteden aan dezelfde
doeleinden.
 Omwonendenvergoeding voor omwonenden tot ongeveer 750 meter vanaf de
windmolens.
 Gelijke verdeling opbrengsten per hectare voor de landeigenaren.
Samenwerken en meedenken
Samen met Prowind is de werkgroep een traject gestart bestaande uit
informatiebijeenkomsten, meedenk-sessies en keukentafel-gesprekken met omwonenden en
de eigenaren.
Tijdens de ledenvergadering van de buurtvereniging werden de leden meegenomen in het
proces. Daarnaast is er begin maart 2020 een bijeenkomst gehouden om het initiatief te
presenteren aan alle inwoners van de gemeente Ermelo. Om alle inwoners van Ermelo mee
te laten profiteren is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Veluwe Energie.
Stand van zaken nu
 Vergunning traject
 Website met informatie www.windparkhorstentelgt.nl
 Vragen stellen kan altijd!

