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Vragen: 
 
Vragen beleid inzake realisatie windmolenpark 
 
 
1. Ondanks eerdere antwoorden op vragen over dit onderwerp blijven ons geluiden bereiken dat er 
plannen bestaan voor de realisatie van een windmolenpark aan de zuidzijde van de Noordoostpolder. 
Volgens het college is dit in het huidige beleid niet mogelijk. Kan het college dit nader toelichten? 
 
Het provinciale beleid aangaande windenergie ligt vast in het Regioplan Wind en het 
Omgevingsplan Flevoland 2006  
In de partiële herziening in 2013 van het Omgevingsplan Flevoland 2006 is vastgelegd dat de 
gemeente Noordoostpolder uitgesloten is voor het plaatsen van nieuwe grote windmolens. 
 
In de Structuurvisie Noordoostpolder 2025 bieden wij alleen ruimte voor kleine windmolens en 
andere, nieuwe vormen van windtechnologie met een hoogte van maximaal 15 meter. En dan 
uitsluitend op de erven binnen de singel. 
 
2. Is het volgens het college denkbaar dat er in toekomstig beleid mogelijk wél ruimte voor een nieuw 
windmolenpark wordt geboden? 
 
Om een windmolenpark op deze locatie mogelijk te maken, zal het gemeentelijke en provinciale 
beleid aangepast moeten worden. Dit is aan respectievelijk onze Raad en Provinciale Staten.  
 
3. Zijn er andere overheden dan de gemeente die invloed hebben op het mogelijk maken van de 
realisatie van een windmolenpark aan de zuidzijde van de Noordoostpolder?  
 
Allereerst moet worden bekeken wie er bevoegd gezag is. Wie er bevoegd gezag is bij het 
toelaten van windturbines blijkt uit de Elektriciteitswet. 

- Het Rijk is bevoegd gezag voor windenergieprojecten op land van minstens 100 MW. 
- De Provincie is bevoegd gezag voor windenergieprojecten van 5-100 MW. De provincie 

kan bepalen dat zij de bevoegdheid voor windparken met een vermogen groter dan 5 
MW overdraagt aan de gemeente. 

- Gemeente is bevoegd gezag bij het toelaten van windturbines en windparken met een 
vermogen van minder dan 5 MW. 

 
Bij een windmolenpark is het Rijk of de Provincie bevoegd gezag. Hier heeft de gemeente 
(juridisch) weinig invloed op de komst van een zonnepark. Het Rijk en de Provincie zullen naar 
hun eigen beleid kijken en in overleg gaan met de gemeente. Politiek / bestuurlijk zal de 
gemeente dan haar invloed uitoefenen.  
 
4. Kunnen we concluderen dat eventuele initiatieven om een windmolenpark te realiseren op 
bovengenoemde locatie aan de zuidkant van Noordoostpolder kansloos zijn? 
 



Op dit moment staat het gemeentelijke en provinciale beleid niet toe dat er een windmolenpark 
in de Noordoostpolder gebouwd wordt. 
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