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Provincie Flevoland

Huidig beleid windenergie volgens Regioplan en Omgevingsverordening

◆ Uitgangspunt: 

• Nieuwe windmolens in provincie Flevoland zijn alleen toegestaan op basis van 

‘projecten voor opschalen en saneren’ binnen vier specifieke projectgebieden.

• Gemeente Noordoostpolder maakt geen onderdeel uit van deze projectgebieden

◆ Uitzondering:

• Kleine windmolens met een tiphoogte van maximaal 15 meter in het landelijk gebied 

op ((voormalige) agrarische) bouwpercelen.

◆ Ruimtelijke procedure:

• Nieuwe windmolens zijn alleen toegestaan voor een bepaalde periode (max. 25 jaar) 

en worden mogelijk gemaakt via een uitgebreide omgevingsvergunning.



Provincie Flevoland

Ingediende motie Provinciale Staten (juni 2022)

• Verzoek om te onderzoeken of het verhogen van de tiphoogte van boerenmolens tot 

22 meter op erven in het landelijk gebied haalbaar is;

• Onderzoek of deze aanpassing zou passen binnen kaders landschapsvisie;

• Onderzoek of het mogelijk is om  onderbouwend advies/onderzoek naar o.a. 

landschappelijke inpassing, geluidsproductie en slagschaduw op de directe 

omgeving van het betreffende perceel verplicht te stellen

• Mogelijkheden om hiervoor verticale molens in te zetten te onderzoeken



Gemeente Noordoostpolder

Huidig beleid windenergie volgens Structuurvisie Noordoostpolder 2025

◆ Duurzame energie

• Wij staan positief tegenover kansrijke initiatieven voor het opwekken van duurzame 

energie, zoals grootschalige opwekking van windenergie langs de dijken. Daarom 

bieden wij voor deze ontwikkelingen (onder voorwaarden) ruimte.

◆ Mogelijkheden voor kleinschalige opwekking van windenergie

• Kleine windmolens en andere, nieuwe vormen van windtechnologie met een hoogte 

van maximaal 15 meter, worden uitsluitend toegestaan op de erven binnen de singel. 

◆ Ruimtelijke procedure:

• Nieuwe windmolens worden mogelijk gemaakt via een uitgebreide

omgevingsvergunning.



Gemeente Noordoostpolder

Ingediende motie Gemeenteraad (juli 2022)

• Samen met de agrarische sector de mogelijkheden te verkennen voor verruiming 

van het beleid ten aanzien van kleine boerderijwindmolens;

• Als onderdeel hiervan een plan van aanpak aan de gemeenteraad voor te leggen;

• In de randvoorwaarden specifiek aandacht te hebben voor landschappelijke 

inpassing, omgevingsparticipatie en doel van de kleinschalige energieopwek, 

namelijk (bijdragen aan) een energieneutraal boerenerf;

• Pro actief hierover contact op te nemen met de provincie;



Gemeente Noordoostpolder

Thema Landschap in Structuurvisie Noordoostpolder 2025

◆ Behouden openheid middengebied

• We zien de openheid van het middengebied als een belangrijk kenmerk van de 

Noordoostpolder dat bijdraagt aan de herkenbaarheid en identiteit van de polder. Om 

die reden willen we dit kenmerk behouden en ‘verrommeling’ van het open 

middengebied voorkomen.

◆ Erfsingels

• De erfsingels rond de erven zijn van groot cultuurhistorisch landschappelijke waarde  

voor de Noordoostpolder. Het levert de typering ‘groene eilanden in een open 

akkerbouwlandschap’, geeft een menselijk maat en verbetert de bewoonbaarheid. Om 

die reden schrijven wij een erfsingel voor zowel bij bestaande erven als bij aanpassing 

en verruiming van erven.




