
Nieuws van het bestuur september 2022 
 
Beste volgers van de groepen Ede Waait Anders (EWA),  Veenendaal Waait Mee (VWM) en Tegenwind 
Ederveen & De Klomp (TEK), 
 
De zomervakantie is weer voorbij. Tijd om van ons te laten horen! 
Wij hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten. Hierbij een korte update. 
 
Eind mei schreef Tegenwind Ederveen & De Klomp een reactie op de plannen van de gemeente Ede m.b.t. de 
Energiecluster A12-A30. Daarop werden we van alle kanten benaderd. Er verschenen artikelen in de pers én de 
gemeente Ede wilde met ons praten. 
 
Op 12 juli had het gesprek plaats. Helaas was wethouder Versteeg verhinderd. De heren Sven Ossenkoppele 
(omgevingsmanager Energiecluster A12-A30) en Maarten Verboven (ambtenaar gemeente Ede en 
Projectmanager van o.a. Energiecluster A12-A30) waren aanwezig namens de gemeente. Wij hebben onze 
morele bezwaren tegen windturbines te dicht bij woningen, waaronder de gezondheidsaspecten duidelijk 
kunnen maken. De heer Verboven gaf aan dat er geen solitaire windturbines zullen komen, naast de 19 
zoeklokaties. Ook zei hij dat de uitkomst ook nul windmolens kan zijn. Volgens de heer Ossenkoppele is er 
onderzoek gedaan naar molens van 120 meter hoog. Wij denken dat deze molens niet genoeg energie op 
zullen leveren. Gerrit Bulten (VWM) benadrukte dat de uitspraak van het Europees Hof (het Nevele arrest) 
geldt voor solitaire molens én clusters. Ook is de heren gevraagd of zij rekening willen houden met de motie 
Erckens-Leijten en direct zoekgebieden dichtbij woningen willen schrappen. De heer Verboven antwoordde 
daarop dat dat niet kan, omdat gemeenten van de Rijksoverheid door moeten gaan met de plannen voor de 
energietransitie. 
Onze conclusie: de communicatie van de gemeente Ede is bijzonder slecht. De gemeente zoekt geitenpaadjes. 
We zijn niet gerustgesteld, ook niet na dit gesprek. 
 
Ook omroep Xon las over het document van TEK. In juli benaderden zij ons. Ze wilden een video opnemen 
waarin onze woordvoerder, Gerrit Bulten, uitleg mocht geven waarom we geen windturbines te dicht bij onze 
woningen willen. Deze video kwam op 25 juli online. Gerrit riep de Edese Wethouder Versteeg op om met ons 
in gesprek te gaan. Frappant is dat omroep Xon vooraf de wethouder een drietal vragen heeft gesteld, waar 
geen antwoord op is gekomen. Die vragen luidden: Wat is de status van de plannen? Waarom gaat de 
wethouder niet in gesprek met EWA, VWM en TEK? Waarom wil Ede het braafste jongetje van de klas zijn? 
(Meer energie opwekken dan nodig is en doorgaan met de energietransitie, terwijl er nieuwe regels in de maak 
zijn). 
Uitkomst: de wethouder nodigde ons uit voor een gesprek op 13 september. 
 
Begin augustus verscheen onze nieuwsbrief weer. Mocht u interesse hebben, meld u dan aan via onze website 
www.edewaaitanders.nl. 
 
In onze vergadering van 10 augustus is ons organigram vastgesteld. Harry in ’t Veld (EWA) is onze voorzitter en 
Gerrit Bulten (VWM) woordvoerder. In totaal zijn we met negen mensen. 
Daarnaast is in de vergadering besloten dat, mocht de gemeente Ede van plan zijn solitaire windturbines te 
plaatsen, wij juridische stappen zullen ondernemen. We zullen jurist Peter de Lange om hulp vragen. 
In september gaan we weer flyeren! Nog niet iedereen weet van de plannen van de gemeente Ede en hoe 
schadelijk windturbines zijn voor de gezondheid.  
 
Omdat het kostbaar is een flyer te laten maken, vragen we u om een financiële bijdrage. Als u een email stuurt 
naar veenendaalwaaitmee@gmail.com geven we u de details van het rekeningnummer waarnaar u een bedrag 
kunt overmaken. Onze dank is groot!  
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