
 
 
Geachte college van Soest, 
 
Zoals bij u reeds bekend, wordt er in Amersfoort op bedrijventerrein Isselt, net 
naast de grens tussen onze gemeenten, al geruime tijd door energiecoöperatie 
Samen Energie (Soesterwijkwiek) en samen met waterschap Vallei en Veluwe en 
de gemeente Amersfoort gekeken naar de mogelijkheden voor de realisatie van 
twee windmolens. Graag willen wij u via deze brief informeren over de 
uitkomsten van de onderzoeken die zijn uitgevoerd en het komende 
(communicatie- en participatie)traject dat wij voor ogen hebben. In dit traject 
zult u als gemeente en een deel van uw inwoners betrokken worden. 
 
Na een lange periode van voorbereidingen is het initiatief in een steeds 
concretere fase gekomen waarbij de exacte locatie van de twee beoogde 
windmolens is bepaald. De afgelopen periode is een vorm vrije m.e.r.-
beoordeling uitgevoerd en verwerkt in een zogenaamde aanmeldingsnotitie. De 
uitkomsten hiervan zijn als bijlage meegestuurd. Hierdoor is inzichtelijk 
geworden welke effecten op onder andere het gebied van milieu en gezondheid 
te verwachten zijn. De conclusie hiervan is onder meer dat windmolens op deze 
locatie, op basis van de huidige wet- en regelgeving ruimtelijke gezien kunnen. 
Daarnaast is duidelijk geworden dat er geen m.e.r. nodig is.  
Ook verwijzen we graag naar de projectpagina waar u naast de uitgevoerde 
onderzoeken ook visualisaties en filmpjes kunt vinden. 
 
Op basis van de inzichten over de effecten van de beoogde windmolens op 
bedrijventerrein Isselt op het gebied van gezondheid, milieu en landschap wordt 
het gesprek gestart met onder meer de omwonenden en stakeholders. Hiervoor 
is samen met Samen Energie  een communicatie- participatieaanpak 
ontwikkeld. Het doel hiervan is (voor de brede doelgroep) begrip krijgen, 
(online) informeren en beleven. Het gaat hierbij om inzicht geven in: waarom 
windenergie, de effecten van de twee beoogde windmolens en de ruimtelijke 
procedure. Voor de omwonenden en belanghebbenden (geluid, slagschaduw en 
ecologie) gaat het daarnaast om het ophalen van wat vragen en zorgen zijn en 
hoe daar, binnen de mogelijkheden die daar voor zijn, mee omgegaan kan 
worden (bijvoorbeeld in de vorm van aanvullende kaders). We zetten in op 
zorgvuldige informatie en een zorgvuldig proces waarbij belanghebbenden de 
mogelijkheid hebben om ook individuele vragen en zorgen te delen. Het doel is 
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niet om zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden te overtuigen of 
draagvlak te genereren.  
 
Dit betreffen zowel inwoners uit Amersfoort als uit Soest.  
De communicatie en participatie gebeurt aan de hand van een zestal sporen: 
 

spoor wie wat 

1 Amersfoort en Soest 
breed 

Informeren, beleven en ophalen van vragen, 
zorgen + reactieformulier 
(website, stadAmersfoort, Samen Energie 
gaat de wijken in) 

2 Omwonenden (ca. 
20)  

Informeren en persoonlijk gesprek over het 
plan,; eventueel online spreekuur. Ook met 
het ziekenhuis en de ondernemers in de 
directe omgeving zijn gesprekken gepland.  

3 Op basis contour 
slagschaduw (ca. 
1300 HH) 

Informeren en gericht uitnodigen van 
bewoners en ondernemers op basis van 
mogelijke hinder geluid en slagschaduw. 
Bewoners en ondernemers kunnen via de 
website een reactie geven en zich aanmelden 
voor een aparte inloopbijeenkomst. 
Daarnaast staat Samen Energie met de VR 
presentatie op drukke plekken in de stad om 
mensen mee te nemen. 

4 Stakeholders en 
belangenorganisaties 

Informeren en luisteren naar zorgen en 
ideeën;  
In gesprek op bestuurlijk niveau om 
onderzoeksresultaten te bespreken en te 
luisteren. 

5 Raden Informeren en beleven: raad (Amersfoort en 
Soest en Hoogheemraad Waterschap): 
vragenuurtje en excursie 

6 Amersfoort en Soest 
breed 

Meedoen: verbreden groep bewoners als 
molenaar 

 
Daarnaast worden er stappen gezet om een omgevingsadviesraad in te stellen. 
Doel is om tot een meer integrale weging van belangen te komen en inwoners 
en stakeholders gewogen invloed te geven op factoren als stilzetten van 
windmolens, het inrichten van een mogelijk omgevingsfonds en andere vormen 
van (financiële) participatie. Uit ervaring met andere windprojecten is gebleken 
dat een omgevingsadviesraad het gevoel van gehoord te worden vergroot en 
daarmee de kans op begrip en acceptatie.  
 
Zoals u kunt zien in de tabel willen we de gemeenteraad Soest en uw college 
tevens uitnodigen voor een toelichting op de onderzoeksresultaten 
(vragenuurtje) en een excursie naar een windmolenproject elders. U ontvangt 
hier t.z.t. een uitnodiging voor. 
 
Tegelijkertijd maakt het waterschap het komende jaar een strategische visie op 
de  rioolwaterzuivering van Amersfoort, dit met het oog op de groeiende stad 
en nieuwe EU richtlijnen. In deze visie wordt duidelijk of er eventueel 
consequenties zijn voor de ruimte van de beoogde windmolen op de 
rioolwaterzuivering 
 
 
 
Op weg naar het uitwerkingsvoorstel 



De vervolgstap is het uitwerkingsvoorstel. Hierin wordt duidelijke wat het 
precieze voorstel is, onder meer op basis van de inzichten uit de onderzoeken, 
de meest recente adviezen vanuit het Rijk, strategische visie op de  
rioolwaterzuivering van Amersfoort en de resultaten van het communicatie- en 
participatietraject. Ook de resultaten hiervan worden meegenomen in het 
uitwerkingsvoorstel. Dit uitwerkingsvoorstel zal ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad van Amersfoort worden voorgelegd. 
 
Na vaststelling van het uitwerkingsvoorstel kan de vergunningsaanvraag voor 
afwijken van het bestemmingsplan worden gemaakt en ingediend bij de 
gemeente Amersfoort als bevoegd gezag voor de twee beoogde windmolens. 
 
Hieronder vindt u een vereenvoudigde schematische weergave van de stappen 
die gezet zijn en de komende tijd kunnen worden gezet: 

  
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u na aanleiding 
van onze brief 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, 

$handteken
ing$ 

 


