
Windcluster Regio Amersfoort: Plan van Aanpak
In de RES Regio Amersfoort zijn verschillende
zoekgebieden opgenomen voor zon- en windenergie rond
de A28 en de terreinen van Defensie, onder de noemer
‘Energiehub 28’. Hiervoor wordt een apart Plan van
Aanpak opgesteld. De deelnemers zijn de Provincie
Utrecht, de gemeenten Soest, Leusden en Amersfoort,
Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf.

Het belangrijkste voor onze WEC is het onderzoek naar
de mogelijkheden voor plaatsing van windmolens langs
de A28 en op de Vlasakkers (totaal ca. 7 windmolens, zie
kaart).

Vervolgens starten deze overheden voor de locaties A28
en Vlasakkers een Milieu Effect Rapportage (MER-
onderzoek). Hierin worden de nieuwe aangescherpte
milieunormen voor windturbines meegenomen en wordt
de haalbaarheid en voorwaarden onderzocht om op die
locaties windenergie te realiseren.

Sinds de start van de RES zijn er onderzoeksvoorstellen
door Natuur en Milieudefensie Utrecht (NMU) naar
windenergielocaties gedaan. Diverse gemeenten hebben daarna onderzoek locaties geschrapt. Daardoor is de prognose 
voor een bijdrage van windenergie aangepast en verlaagd. Een ander belangrijk knelpunt is de netcongestie, die extra 
actie vraagt om te zorgen dat extra opgewekte energie zijn stroom ook aan het net kwijt kan.

Halverwege dit jaar (2022) wordt gekeken wat de gevolgen van de coalitieakkoorden in de betrokken gemeenten voor 
invloed hebben op de te onderzoeken locaties voor windenergie. In 2023 worden de resultaten van de Milieu Effect 
Rapportages (MER), de participatie en de ruimtelijke haalbaarheidsonderzoeken voorgelegd aan de deelnemende 
partijen. Besluitvorming geschied dan achtereenvolgens door de Colleges van B&W (in de diverse gemeenten), 
Gedeputeerde Staten (GS) en daarna door de Provinciale Staten en de 7 lokale Gemeenteraden.

Als dat tot positieve besluiten leidt, worden de procedures gestart om de noodzakelijke vergunningen te verkrijgen. De 
vergunningen staan gepland voor 2023-2025. Voor onze Wind Energie Coöperatie (WEC) is het zaak aangesloten te zijn
op het project “Energiehub28’’, zodat wij namens onze leden wensen en eisen kunnen inbrengen.


