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AMENDEMENT 2022-11-6j

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 22.0001627

Onderwerp: Programmabegroting 2023-2026 - verkenning verruiming beleid kleine 
boerderijwindmolens

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14 november 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. in de vergadering van 4 juli 2022 in het kader van de Perspectiefnota motie 2022-07-15d is 

aangenomen, waarvan het dictum luidde:
verzoekt het college
1. samen met de agrarische sector de mogelijkheden te verkennen voor verruiming van het 
beleid ten aanzien van kleine boerderijwindmolens;
2. als onderdeel hiervan een plan van aanpak aan de gemeenteraad voor te leggen;
3. pro actief hierover contact op te nemen met de provincie;
4. in de randvoorwaarden specifiek aandacht te hebben voor landschappelijke inpassing, 
omgevingsparticipatie en doel van de kleinschalige energieopwek, namelijk (bijdragen aan) 
een energieneutraal boerenerf;
5. hiervoor een nader te bepalen bedrag op te nemen in de begroting van 2023.

2. in de programmabegroting onder Programma 1 - Fysieke leefomgeving de ambitie 
Duurzamer, groener en schoner is opgenomen,

van mening dat
1. de verkenning van de mogelijkheden voor verruiming van het beleid ten aanzien van kleine 

boerderijwindmolens opgenomen dient te worden onder Programma 1 - Fysieke 
leefomgeving, ambitie 4 Duurzamer, groener en schoner

besluit de begroting als volgt gewijzigd vast te stellen: 
op pagina 36 een nieuwe activiteit 4.6 in te voegen

4.6 We maken een plan van aanpak voor verruiming beleid kleine boerderijwindmolens
We verkennen samen met de agrarische sector de mogelijkheden voor verruiming van het 
beleid ten aanzien van kleine boerderijwindmolens en maken hiervoor een plan van aanpak. We 
hebben hierbij aandacht voor landschappelijke inpassing, omgevingsparticipatie en doel van 
de kleinschalige energieopwek, namelijk (bijdragen aan) een energieneutraal boerenerf.
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