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Vragen: 

Er komt een motie van d66 over windmolens. Om de discussies over windmolens goed te 
kunnen beoordelen is het handig om een overzicht te hebben welke afspraken er in het 
verleden met elkaar gemaakt zijn m.b.t. het beleid rondom windmolens/windparken en 
de solitaire molens in de Noordoostpolder. En misschien ook wat er op dit moment is 
afgesproken over toekomstige plannen rondom windmolens. 
 

Antwoord: 

 

Historisch overzicht solitair windmolenbeleid: 

 

1995:   Bestemmingsplan “Landelijk gebied, windmolens op agrarische 

bouwpercelen” vastgesteld.  

Per agrarisch erf 1 windmolen toegestaan met een masthoogte van 

maximaal 50 meter. 

 

1999: Voorbereidingsbesluit genomen door de raad. 

  Doel: het afschaffen van het solitair windmolenbeleid i.v.m. de 

keuze voor lijnopstellingen langs de dijk. Landschappelijke 

overwegingen spelen hierbij een grote rol, evenals het feit dat 

middels lijnopstellingen veel eerder kan worden voldaan aan 

duurzaamheidsdoelstellingen. 

 

2000:  Bestemmingsplan “Landelijk gebied, windmolens op agrarische 

bouwpercelen, 2e wijziging” vastgesteld.  

Solitaire windmolens worden daadwerkelijk wegbestemd en onder 

het overgangsrecht gebracht.  

 

2005: Bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2004” vastgesteld.  

Vastgehouden wordt aan het wegbestemmen van solitaire 

windmolens. Het overgangsrecht uit dit bestemmingsplan is nog 

steeds van kracht. 

 

2014: Burgemeester en wethouders stellen “Beleidsregels uitleg 

overgangsrecht bouwwerken in het bestemmingsplan Landelijk 

Gebied 2004” vast.  

Zie voor de inhoud: 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histo

rie/Noordoostpolder/369498/369498_1.html 

 

Bij de overgang van solitaire windmolens naar lijnopstellingen heeft de raad 

destijds bewust gekozen voor een uitsterfconstructie: het niet positief 

bestemmen van de bestaande molens en het onderbrengen van deze molens in 

een overgangsregeling.  

 

Het huidige beleid is tweeledig: 



• Met het realiseren van de lijnopstellingen langs en op de dijken heeft de 

gemeente Noordoostpolder ruimschoots voldaan aan de doelstellingen 

voor windenergie. Er zijn dan ook geen plannen voor meer 

lijnopstellingen voor windmolens; het college wil vol inzetten op zonne-

energie. 

• Het solitaire windmolenbeleid is destijds op basis van goede argumenten 

afgeschaft (zie historisch overzicht). Er is geen aanleiding om daar van af 

te wijken door opnieuw solitaire molens mogelijk te maken en ook niet 

om voor bestaande solitaire windmolens meer ruimte c.q. hoogte te 

bieden dan dat het overgangsrecht toelaat. ¹ 

 
¹  
Een grotere hoogte voor de bestaande molens is alleen mogelijk wanneer het bestemmingsplan 

daarop wordt aangepast. De specifieke locaties zouden met een aanduiding de windmolens weer 
positief moeten worden bestemd met dus ook nog eens een grotere hoogte. Dat zal leiden tot de 
discussie waarom niet ook andere agrariërs de gelegenheid krijgen, want door te bestemmen geeft 
de gemeente in feite te kennen windmolens op erven bij nader inzien acceptabel te vinden. In dat 
kader lijkt het nauwelijks te onderbouwen dat de bestaande windmolens (verhoogd en wel) 
ruimtelijk acceptabel zijn, terwijl dat voor alle overige erven niet het geval is. Met andere woorden: 
wanneer de weg bestemde (en volstrekt willekeurig gesitueerde) windmolens nu positief worden 
bestemd, zijn er geen ruimtelijke argumenten om op de ongeveer 1100 andere agrarische erven 
solitaire windmolens te weren. Bovendien: 

a. Grotere windmolens hebben ruimtelijk en milieutechnisch (geluid maar m.n. ook 
slagschaduw) een veel grotere impact op de dichtbij gelegen omringende bebouwing. 

b. De gemeente is de planschadeperiode vanwege het voorbereidingsbesluit bij het intrekken 
van het solitaire beleid zonder kleerscheuren doorgekomen. Het positief bestemmen van 
bestaande molens (die ook nog eens hoger worden) brengt weer nieuwe risico’s op 
planschade met zich mee. 

c. De gemeente heeft in de afgelopen jaren gehandhaafd daar waar strijdigheden met het 
vigerende ruimtelijke beleid waren ontstaan. Het nu loslaten en de tegenovergestelde 
beweging in zetten kan leiden tot onbegrip en schadeclaims. 

 

Bij de vaststelling van het provinciaal windmolenbeleid is Noordoostpolder “buiten schot” gebleven 
voor nieuwe locaties, omdat onze gemeente ruimschoots zijn steentje bijdraagt aan (deze vorm 
van) duurzame energie. De provincie heeft daarbij een verordening opgesteld, die aangeeft dat 
gemeenten hun bestemmingsplan moeten aanpassen wanneer het plaatsen van (solitaire) 
windmolens mogelijk wordt gemaakt, en wel in die zin dat solitaire windmolens of de vernieuwing 
daarvan wordt uitgesloten. Daarbij wordt overigens een duidelijke termijn gesteld van maximaal 25 
jaar. Wanneer wij de solitaire molens niet onder het overgangsrecht zouden hebben gebracht, dan 
zou in feite door de provinciale verordening hetzelfde zijn geregeld. Gemeente Noordoostpolder is 
buiten de provinciale verordening gelaten omdat wij solitaire windmolens op dit moment niet 
mogelijk maken. Wanneer wij dit wel gaan doen zal de provincie naar verwachting ingrijpen.  
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