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Onderwerp: Energienota - Duurzaam vervolgtraject solitaire windmolens 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 23-01-2017 
gehoord de beraadslagingen. 

overwegende dat 
1. er op dit moment nog 34 solitaire windmolens in de Noordoostpolder staan; 

in 1999 overgangsrecht is ingesteld om wildgroei van solitaire windmolens te 
voorkomen; 
dit overgangsrecht bepaalt dat nieuwe solitaire molens niet zijn toegestaan en 
bestaande molens gelijk moeten blijven in afmetingen; 
dit beleid ten aanzien van solitaire molens een uitsterfconstructie is; 
de gemeente Noordoostpolder in 2030 volledig energieneutraal wil zi jn; 
de gemeente met de visienota 'Noordoostpolder Energieneutraal' aangeeft het 
opwekken van schone energie verder wil uitbouwen, koploper is en wil zijn in 
windenergie, het goede voorbeeld wil geven en initiatieven in schone energie wil 
stimuleren en ruimtelijk inpassen; 
eigenaren van solitaire windmolens te kennen hebben gegeven dat zij graag een 
molen willen blijven exploiteren. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

van mening dat 
1. een nieuw (klein) windpark, ter vervanging van het opgewekt vermogen van de 

huidige solitaire windmolens, aangevuld met voldoende vermogen om als 
gemeentelijke organisatie in 2025 metterdaad energieneutraal te zi jn, een 
passende kans is voor de realisatie van de energievisie; 

2. de huidige eigenaren van de solitaire windmolens samen met de gemeente en 
mogelijk particulieren eigenaar/gebruiker (en exploitant) van dit windpark kunnen 
zijn, 

draagt het college op 
1. onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een nieuw windpark in een publiek-

private-particuliere samenwerking ter vervanging van het opgewekt vermogen 
van de huidige solitaire windmolens aangevuld met voldoende vermogen om in 
2025 als gemeentelijke organisatie energieneutraal te zijn 

2. de uitkomsten van dit onderzoek te verwerken in een nota, die in de tweede helft 
van 2017 wordt voorgelegd aan de raad 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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