
 
 
Geachte college van Gedeputeerde Staten, 
 
U heeft ons op 7 juli 2022 een brief gestuurd na aanleiding van de Tussenbalans 
Regionale Energie Strategie (RES) die u heeft opgesteld. In de Tussenbalans 
constateert u dat, op provinciaal niveau en in algemene zin, we nog niet staan 
waar we in de RES 1.0 hadden afgesproken nu te willen staan. Met 
name de voortgang in concretisering en keuzes in procedures voor windplannen 
blijven achter. U roept in u brief op voor 1 december 2022 als gemeente aan te 
geven hoe er werk gemaakt wordt voor wat betreft windplannen. 
 
Als gemeente Amersfoort blijven wij ons op het winddossier inzetten. Onze  
inzet is in lijn met eerder genomen besluiten uit ons beleidskader 
(haalbaarheidsonderzoek energielandschappen onderdeel windenergie)  
uit 2017, de RES 1.0 uit 2021 en ons nieuwe coalitieakkoord. Het gaat hierbij  
over bedrijventerrein Isselt, Poort van Amersfoort (bedrijventerreinen De  
Hoef/Vinkenhoef), Langs de A28 en Vlasakkers.  
 
Windlocatie Isselt: 
Op bedrijventerrein Isselt zijn twee windmolens voorzien. Energiecoöperatie 
Samen Energie (Soesterwijkwiek) gaat hierbij in hun voorkeurscenario uit van 
windmolens met een tiphoogte van maximaal 210 meter en een vermogen van 
3,5 - 4 MW. Met het versturen van deze brief is ook de Aanmeldingsnotie m.e.r. 
beoordeling “Windturbines de Isselt” vastgesteld door het college van B&W. Dit 
zien wij als start van het communicatie- en participatietraject naar het 
uitwerkingsvoorstel wat aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De 
verwachting is dat in 2024 de vergunningsaanvraag ingediend kan worden, 
waarna de vergunning naar verwachting in 2024 kan worden afgegeven, 
uiteraard afhankelijk van het precieze moment van indiening.  
 
Zoeklocaties Poort van Amersfoort, Vlasakkers en Langs de A28: 
Uit het onderzoek van Poort van Amersfoort komt naar voren dat er veel 
belemmeringen zijn voor windenergie. Dit geldt ook voor een kleiner formaat 
windmolens. De beperkte ruimte die er is, is te vinden op of net naast 
knooppunt Hoevelaken. Langs de A28 en op Vlasakkers zijn er veel meer 
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mogelijkheden voor windenergie, wel is natuurcompensatie een belangrijk 
gegeven.  
 
De verwachting is dat er voor één a twee windmolens aan ruimte is op  
zoeklocatie Poort van Amersfoort. Het precieze aantal en de exacte grote zal in 
het vervolgtraject nader bepaald worden. 
Voor wat betreft de zoeklocaties Langs de A28 (Amersfoort, Leusden en Soest) 
en Vlasakkers (Amersfoort en Soest) betreft het beide zoeklocaties op 
grondgebied van meerdere gemeenten. In deze fase is er nog niet gekeken naar 
de exacte locaties en aantal windmolens. En daarbij is het ook nog niet 
duidelijk hoeveel windmolens er op Amersfoorts grondgebied komen. Uit het 
belemmeringenonderzoek komt wel naar voren dat er, wat gehele zoeklocatie 
betreft, bij Vlasakkers ruimte is voor 3 tot 5 windmolens en Langs de A28 
ruimte voor maximaal zes windmolens. Het precieze aantal zal in het 
vervolgtraject nader bepaald worden. Dit betreffen windmolens van 5,6 MW. 
 
De zoeklocaties Poort van Amersfoort, Vlasakkers en Langs de A28 bevinden zich 
in het OER A28-traject. Het Rijk zal in haar rol als (mede) grondeigenaar en 
initiatiefnemer het OER-traject trekken. In de volgende fase kijken gemeenten, 
provincie en het Rijk samen hoe het vervolg van het gehele traject eruit komt 
te zien. De verwachting is dat hier begin 2023 meer duidelijkheid over is. Ook 
voor wat betreft de planning van deze zoeklocaties voor windenergie. Als 
provincie bent u één van de betrokken partijen in dit traject. En als zodanig ook 
mede bepalend voor de exacte planning. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u na aanleiding 
van onze reactie nog aanvullende vragen hebben dan horen wij dat uiteraard 
graag. 
 
Wij kijken uit naar constructieve samenwerking binnen de energietransitie en 
de realisatie van windmolens in de regio Amersfoort. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Amersfoort, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 

$handteken
ing$ 

 


