
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met deze brief willen wij u vragen of u een bevestiging kunt geven dat u afziet 
van de toepassing van de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van 
de benodigde besluiten ten behoeve van de realisatie van twee windmolens op 
bedrijventerrein Isselt. Dit verzoek lichten wij in deze brief verder toe. 
 
De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 26 september 2017 het beleidskader 
voor windenergie in Amersfoort vastgesteld. Eén van de kansrijke locatie voor 
inpassing van windmolens die hierin is opgenomen is bedrijventerrein Isselt, op 
en/of nabij de zuivering. Onze raad heeft op 13 juli 2021 deze locatie nogmaals 
bekrachtigd door het vaststellen van de Regionale Energie Strategie (RES 1.0), 
waarin bedrijventerrein Isselt is opgenomen als zoekgebied voor windenergie. 
Bij de besluitvorming over de RES 1.0 is een motie aangenomen om minimaal 
een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren bij ieder project met 
windmolens. In dit geval relevant omdat het op deze locatie 2 windmolens 
betreft, wat in beginsel niet m.e.r.-plichtig is.  
 
Momenteel zijn de voorbereidingen gestart voor het uitvoeren van de vormvrije 
m.e.r.-beoordeling. Binnenkort wordt de aanmeldnotie ter besluitvorming aan 
het college aangeboden. Daarmee zetten wij een eerste stap als bevoegd gezag 
voor planologische besluitvorming over dit windproject. 
Voordat wij deze stap zetten, ontvangen wij graag van u een bevestiging dat 
u afziet van toepassing van de gecoördineerde voorbereiding en 
bekendmaking van de benodigde besluiten ten behoeve van de realisatie van 
twee windmolens op bedrijventerrein Isselt (artikel 9f, zesde lid, onder a 
van de Elektriciteitswet). 
 
Provinciale Omgevingsverordening 
Conform de vigerende Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht kunnen 
gemeenten in bestemmingsplannen onder voorwaarden uitwerking geven aan de 
ontwikkeling van windturbines. Wij zijn van mening dat de voorgenomen 
plannen passen binnen de kaders van deze Omgevingsverordening. Er is geen 
sprake van beschermd cultuurhistorisch erfgoed, beschermd natuurgebied, 
ganzenrustgebied of stiltegebied. In de vergunningsprocedure moet 
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vanzelfsprekend wel rekening gehouden worden met andere beschermde 
waarden zoals archeologische waarden en beschermde soorten van flora en 
fauna. Mocht een ontheffing vanuit de Wet natuurbescherming nodig zijn, dan 
blijft u daarvoor, conform de wet, het bevoegde gezag. 
 
Wij zullen de omgevingsvergunning voor een termijn van 25 jaar afgeven en in 
de omgevingsvergunning of in privaatrechtelijke afspraken de opruimplicht voor 
windmolens opnemen. 
 
Normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid 
De recente uitspraak van de Raad van State over de normstelling uit het 
Activiteitenbesluit is niet van toepassing op windprojecten met één of twee 
windmolens omdat deze projecten niet m.e.r.-plichtig zijn (er is pas sprake van 
een m.e.r.-plichtig windmolenpark vanaf drie windmolens). Daarom zullen wij 
de normen van het Activiteitenbesluit hanteren. Mocht de komende tijd een 
nieuwe uitspraak komen waarin de uitspraak van de Raad van State ook voor dit 
windproject van toepassing is dan zullen wij zelf normen moeten vaststellen en 
onderbouwen. De milieuonderzoeken ten behoeve van de vormvrije m.e.r.- 
beoordeling zijn dusdanig opgezet dat deze gebruikt kunnen worden bij de 
onderbouwing van de normen, mocht dat van toepassing zijn. 
 
Lokaal eigendom 
Bij deze ontwikkeling van de realisatie van twee windturbines op 
bedrijventerrein Isselt streeft de gemeente Amersfoort, in lijn met de 
Klimaatakkoord en RES 1.0, na minimaal 50% lokaal eigendom.  
 
Wij hopen zo spoedig mogelijk een reactie te ontvangen op ons voornemen om 
als gemeente op te treden als bevoegd gezag voor realisatie van twee 
windmolens op bedrijventerrein Isselt. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Amersfoort, 

 
Remco Limburg 
Afdelingsmanager 


