
BEWONERSAVOND 
WINDMOLENPARK HORST EN TELGT

28 JUNI 2022



Agenda
• Inleiding
• Waar staan we in het process
• Zienswijzen
• Participatie
• Tafelgesprekken
• Afsluiting (Centraal)



Inleiding vanuit
bestuur

• We willen met elkaar als buurt in gesprek gaan.
• We willen geen windmolens!
• Maar, als ze er komen willen we het best mogelijke
voor de buurt.



Enquête
Windmolens in Ermelo komen er, in Horst en Telgt? We besloten het over een andere boeg te 

gooien, zelf aan het roer!

Mooi verhaal, maar ik blijf altijd tegen het windpark (53%) Ik vind het heel goed, maar maximaal 7 en uitsluitend langs de A28  (28%)

De grondeigenaar mag het zelf bepalen (3%) Zolang er voldoende compensatie voor de direct omwonenden isn (10%)

Niet ingevuld (6%)



Waar staan we nu?
Ter inzage liggen momenteel:
• Concept-onderzoeksagenda voor het milieuonderzoek (Notitie Reikwijdte en Detailniveau; NRD)
• Het participatieplan

NRD => Kaders voor het onderzoek in de MER (Milieu Effect Rapportage)
• Wat wordt er onderzocht
• Detailniveau van het onderzoek

Participatieplan
• Wat wil men bereiken
• Op welke wijze
• Welke partijen
• Welk moment

Wat gebeurt er met de bijdrage

Zienswijze indienen kan t/m 29 juni 2022!!!
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Vervolgproces



Vervolgproces



Zienswijze gemeente Ermelo
• Gemeenteraad dient zienswijze in, besloten op ”politieke avond 15 juni 2022”

• Natuurgebieden expliciet benoemen in NRD (Groene Kruispunt Ermelo/Putten, Groot 
Dasselaar en natuurgebieden nabij Horsterhoeve.

• Verzoek om rekening te houden met ambitie gemeente Ermelo ontwikkelen
bedrijventerrein A28.



Aanvullende brief gemeente Ermelo

1. Vervangen coalitieakkoord
2. Bedrijvenpark A28
3. Provinciale normen
4. Wespendief
5. Afnemend draagvlak Horst en Telgt



Zienswijze buurtvereniging

NRD
1. Effect randmeer op geluid
2. Effecten bedrijventerrein / weidegrond
3. Gevolgen inpassingsplan op toekomstige bestemmingsplannen / normen
4. Omgang met klachten in de toekomst
5. Gevolgen windmolenpark op het stroomnet

Participatieplan
1. Buurtvereniging wordt initiatiefnemer genoemd
2. Termen in de participatielijst niet gelijk aan de participatieladder
3. Rol van omwonende in participatieplan
4. Aparte rol voor de buurtvereniging?



Participatieladder



Participatie wie/wat/waar?
• Klankbordgroep (Adviseren)
• Bewoners 2,5km (Informeren)
• Buurtvereniging (?)
• Prowind / Veluwe energie
• Provincie (Omgevingsmanager)
• Gemeente Ermelo / Thema commissie



Invloed uitoefenen

• Proces participatie
• Financiele participatie



Participatie onderwerpen (Overheden)
Overheden is Provincie Gelderland

• Het in beeld brengen van de effecten van het windpark op
• De leefomgeving
• Natuurwaarden
• Andere omgevingswaarden (zoals bodem, landschap en cultuurhistorie) en de lokale economie. 

• De inpassing van het windpark in het zoekgebied (locaties, hoogte, rotordiameter, landschappelijke
inrichting en wegverbetering) binnen de al bestaande beperkingen en randvoorwaarden. 

• De inpassing van een onderstation. 
• Lokale milieunormen
• Financiële participatie: alleen voor dat deel dat niet het daadwerkelijk voorstel is van de initiatiefnemers

aan de omgeving. Wel de manier waarop dit voorstel tot stand komt en hoe het past binnen de kaders van 
de overheden.



Participatie onderwerpen (Initiatiefnemer)

Inititiefnemers zijn Prowind / Veluwe Energie

Onderwerpen waarover bij de initiatiefnemer kan worden geparticipeerd: 
• Voorstel voor financiële participatie (dit gaat over de omgevingsvergoedingen, het 

omgevingsfonds en de een eerste aanzet van het lokaal eigendom); 
• Aanvullende onderzoeksonderwerpen in de NRD en daarbij de m.e.r.; 
• Maatregelen voor hinderbeperking voor de lokale omgeving; 
• Bovenwettelijke maatregelen (bijv. groenvoorziening anders dan wettelijke compensatie); 
• Afronden afspraken met landeigenaren voor de aanvullende benodigde onderwerpen; 
• Overige onderwerpen die vanuit de lokale omgeving aangedragen worden. 



Participatie onderwerpen die missen?

• Welke normen worden gehanteerd (Lokaal / Landelijk)
• Beperkingen op mogelijkheden nu en in de toekomst
• Type windmolen
• Hoe gaat het windpark later om met klachten

• Geluidsnormen (laag frequent) in inpassingsplan => met actie.



Tafelgesprekken
Communicatie / Participatie
• Hoe moet er gecommuniceerd worden?

• Project / provincie
• Buurtvereniging

• Wat verwacht u van participatie? 
• Welke onderwerpen zijn belangrijk?

Normen (geluid, afstand, landelijk / lokaal)
• Welke normen zijn voor u belangrijk?
• Hoe kijkt u tegen lokale / landelijke normen?

Overige zaken
• Zijn er nog zaken die aan bod moeten komen?



Conclusies tafelgesprekken
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Rondvraag



Afsluiting
• Wanneer komen we weer bij elkaar?

• Buurtschap zijn we samen
• In gesprek blijven


