
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Start verkenning met m.e.r.-procedure Windpark Horst en Telgt 

  

  

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat de verkenning naar een windpark bij 

de kernen Horst en Telgt van start gaat. De verkenning gebeurt samen met de gemeenten 

Ermelo en Putten. In de verkenning kijken we hoe, waar en onder welke voorwaarden er 

windmolens tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt kunnen komen. Om de milieueffecten 

in beeld te brengen wordt er een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De terinzagelegging 

van de concept onderzoeksagenda milieu (Notitie Reikwijdte en Detailniveau; NRD) is de 

eerste formele stap. Tegelijkertijd is ook een participatieplan opgesteld.  

  

Beide documenten liggen van donderdag 19 mei tot en met woensdag 29 juni 2022 ter inzage. 

Gedurende deze periode kan iedereen reageren op het voornemen tot uitvoering van de 

verkenning en de concept onderzoeksagenda milieu (concept Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau; NRD) door het indienen van een zienswijze. 

  

Aanleiding 
Prowind BV heeft samen met de Werkgroep Duurzame Energie van de Buurtvereniging Horst 

en Telgt en energiecoöperatie Veluwe-Energie (de initiatiefnemers) het initiatief genomen 

voor een windpark van 7 windturbines. Het windpark is gepland in het gebied tussen de A28 

en de kernen Horst en Telgt in de gemeenten Ermelo en Putten in de provincie Gelderland. De 

opbrengst van het windpark is gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 40.000 

huishoudens. 

  

Voor dit windpark bereidt de provincie een provinciaal inpassingsplan (op basis van de Wet 

ruimtelijke ordening) of een projectbesluit (op basis van de nieuwe Omgevingswet) voor. Dit 

gebeurt op verzoek van de gemeenten Ermelo en Putten en de initiatiefnemers 

  

Waarom vinden we nieuwe windparken heel belangrijk 
We schakelen over op duurzame energie. Dat is hard nodig om te zorgen dat de aarde beneden 

de  

2 graden opwarming blijft. Daarover hebben we nationaal en internationaal afspraken 

gemaakt. Hiervoor zijn wind- en zonne-energie het gemakkelijkst en snelst beschikbaar. 

Daarnaast moeten wind- en zonne-energie in evenwicht zijn voor een betere verdeling op het 

elektriciteitsnet én we willen zo snel mogelijk onafhankelijk zijn van fossiele energie uit het 

buitenland. 

  

Milieueffectrapportage (m.e.r.) 
De concept onderzoeksagenda milieu (concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau; NRD) is de 

eerste stap in de m.e.r.-procedure. Bij een provinciaal 

inpassingsplan of projectbesluit horen onderzoeken. In de concept 

NRD staan de achtergrond, het doel van het project, de te 

onderzoeken (inrichtings)alternatieven, welke milieueffecten 
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worden onderzocht en tot welk detailniveau. De milieuonderwerpen die met elkaar te maken 

hebben, onderzoeken en beoordelen we in samenhang. De resultaten komen in het MER te 

staan. Omdat dit project dicht bij de Veluwe en Veluwerandmeren ligt, wordt in het MER ook 

uitgebreid natuuronderzoek (een passende beoordeling) gedaan naar mogelijk belangrijke 

gevolgen van de windturbines voor Natura 2000-gebieden. 

  
Participatieplan 
Omwonenden en andere betrokkenen kunnen op verschillende momenten en manieren 

mogelijke oplossingen geven voor de duurzame opgave die we moeten realiseren. In het 

participatieplan staat beschreven hoe en wanneer participatie (meedenken over oplossingen) 

mogelijk is en hoe we deze inbreng betrekken bij toekomstige besluiten.   

  

Rekening houden met de nieuwe Omgevingswet 
De nieuwe Omgevingswet gaat naar verwachting in op 1 januari 2023. Met deze wet wil de 

rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen makkelijker maken en samenvoegen. 

Met de komst van de Omgevingswet komt voor een provinciaal inpassingsplan een 

projectbesluit in de plaats. We zorgen ervoor dat dit project (windpark Horst en Telgt) zoveel 

mogelijk aansluit op de nieuwe wet. Deze kennisgeving van het voornemen en het 

participatieplan is hierin de eerste stap.  

  

Reageren op het voornemen en de concept NRD 
Provincie Gelderland nodigt iedereen uit om te reageren op het voornemen om voor windpark 

Horst en Telgt een verkenning uit te voeren  en op de concept NRD. Ook mag u andere 

oplossingen voorstellen voor de duurzame opgave van dit project. Voor dit project is het doel 

of de opgave: voldoende duurzame energie opwekken met windturbines in het studiegebied 

van de RES Noord-Veluwe zodat een zo groot mogelijke bijdrage geleverd kan worden aan het 

bod (0,53 Twh) van deze regio. De voorgestelde oplossingen moeten passen bij de eisen 

(randvoorwaarden) voor dit project. De randvoorwaarden staan beschreven in hoofdstuk 3 en 

4 van de concept NRD. 

  

Welke stukken liggen ter inzage? 
De volgende stukken liggen ter inzage: 

• concept onderzoeksagenda milieu (concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau; NRD); 

• participatieplan. 

  

Waar kunt u de stukken vinden? 
De concept onderzoeksagenda milieu (concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau) en het 

participatieplan liggen van donderdag 19 mei 2022 tot en met woensdag 29 juni 2022 ter 

inzage bij: 

• Gemeente Ermelo, Raadhuisplein 2 in Ermelo (u kunt hiervoor een afspraak maken op 

www.ermelo.nl  of telefonisch op 0341 567321); 

• Gemeente Putten, Fontanusplein 1 in Putten (u kunt hiervoor een afspraak maken op 

www.putten.nl of telefoonnummer 0341 359611); 

• Provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem (van maandag tot en met donderdag van 7.30 - 

18.00 uur en op vrijdag van 7.30 - 17.00 uur). 

  

Ook kunt u deze stukken digitaal inzien via de website: 

https://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt 

 

  

http://www.ermelo.nl/
http://www.putten.nl/
https://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt


 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

Hoe kunt u een zienswijze indienen? 
Reageren kan op de volgende manieren: 

• Digitaal: door een e-mail te sturen naar post@gelderland.nl, onder vermelding 

van ‘Zienswijze verkenning en NRD Windpark Horst en Telgt, zaaknummer 2022-

007407’; 

• Schriftelijk: door een brief te sturen naar het college van Gedeputeerde Staten van 

Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van 

‘Zienswijze verkenning en NRD Windpark Horst en Telgt, zaaknummer 2022-007407’; 

• Mondeling: door telefonisch contact op te nemen met Lisette Sipman 

(projectleider windenergie) via het telefoonnummer 026 359 99 99. 

 

Spreekuren en nieuwsbrief 
Tijdens de terinzagelegging zijn er spreekuren. U kunt dan met de provincie, gemeenten en 

initiatiefnemers in gesprek over de concept NRD en het voornemen om voor windpark Horst 

en Telgt een verkenning uit te voeren. De spreekuren zijn op:  

• woensdag 1 juni 2022 van 19.30 tot 21.00 uur in het buurtgebouw Ons Huis in Horst; 

• woensdag 8 juni 2022 van 19.30 – 21.00 uur (digitaal); 

• donderdag 9 juni 2022 van 19.30 – 21.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis van 

Putten. 

  

U kunt zich aanmelden voor een van de spreekuren via de website: 

https://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt. Of u kunt bellen met het provincieloket, 

telefoon: 026 – 359 99 99 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur). 

  

Via de website kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over het windpark.  

  

Raadpleging wettelijke adviseurs 
De wettelijke adviseurs en bestuursorganen die bij de besluitvorming over de ruimtelijke 

plannen betrokken zijn én de Commissie voor de m.e.r., krijgen de gelegenheid advies te geven 

over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER.  

  

Vervolg 
Op basis van de adviezen en de zienswijzen bepalen we de definitieve reikwijdte en het 

detailniveau van het op te stellen MER. De uitkomsten van de milieuonderzoeken gebruiken 

we bij de keuze van een voorkeursalternatief. Dit gebeurt naar verwachting in het najaar van 

2022. Voor dit project wordt geen zogenaamde voorkeursbeslissing genomen omdat daar geen 

wettelijke verplichting toe bestaat. 

  

Na de keuze van het voorkeursalternatief volgt het opstellen van het ontwerp inpassingsplan 

(of projectbesluit). Zowel het MER als het ontwerp inpassingsplan (of ontwerp projectbesluit) 

worden naar verwachting eind 2022/begin 2023 ter inzage gelegd. Tijdens deze periode van 

terinzagelegging is er opnieuw de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Uiteindelijk is het 

aan Provinciale Staten (in geval van een inpassingsplan) of aan Gedeputeerde Staten (in geval 

van een projectbesluit) om een definitief besluit te nemen. 

  

De provincie en uw privacy  
De provincie Gelderland gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruikt deze alleen 

voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Uw gegevens worden niet langer dan nodig 

bewaard. U vindt meer informatie over ons privacy-beleid op 

https://www.gelderland.nl/Privacyverklaring. 

https://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt
https://www.gelderland.nl/Privacyverklaring

