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M O T I E  2016-11-… 

 

Onderwerp: solitaire windmolens 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12-09-2016, 

gehoord de beraadslagingen,  

 

overwegende dat  

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

2. in 1999 het overgangsrecht voor solitaire windmolens is ingesteld, met als doel 

om wildgroei van molens bij agrarische erven (en daarmee gepaard gaande 

milieuhinder en aantasting van het landschap) te voorkomen;  

3. het overgangsrecht bepaalt dat nieuwe solitaire molens niet zijn toegestaan en 

bestaande molens gelijk moeten blijven in afmetingen; 

4. dit beleid er op dit moment toe leidt dat bestaande solitaire windmolens niet meer 

economisch rendabel te exploiteren zijn, met als gevolg dat het overgangsrecht 

verworden is tot een uitsterfconstructie; 

 

van mening dat 

1. het gevoerde beleid succesvol is geweest in het voorkomen van wildgroei en 

tevens tot een succesvolle realisatie van het windpark heeft geleid; 

2. het op termijn volledig verdwijnen van de bestaande solitaire molens niet nodig is 

en daarom een ongewenst effect is van het gevoerde beleid; 

3. het recht zou doen aan eigenaren van bestaande solitaire molens als zij in staat 

worden gesteld om op te schalen naar het minimale formaat molen welke wel 

economisch rendabel te exploiteren is; 

4. uitbreiding van het aantal solitaire windmolens ongewenst is en het verbod daarop 

van kracht moet blijven; 

5. een heroverweging van het beleid uit 1999 op zijn plaats is, gezien de nadelige 

effecten van het gevoerde beleid, de urgentie van het tegengaan van 

klimaatverandering en de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzame 

energie, 
 

spreekt uit 

het beleid ten aanzien van de huidige solitaire windmolens te willen heroverwegen  
 

verzoekt het college 

1. een inventarisatie te maken van voordelen, nadelen, mogelijkheden en 

belemmeringen voor het opschalen van bestaande solitaire windmolens naar een 

afmeting die economisch rendabel te exploiteren is en van mogelijkheden voor 

winstdeling/ participatie met direct omwonenden; 

2. deze inventarisatie uiterlijk 1 november aan de raad voor te leggen 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


