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MOTIE 2022-07-15d

Onderwerp: Plan van aanpak kleine boerderijwindmolens

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2022
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. In het coalitieakkoord 2022-2026 onder ambitie 3 de ambitie is opgenomen om ruimte te 

geven voor pilots op het gebied van de energietransitie,
2. gemeente Noordoostpolder in 2030 energieneutraal wil zijn;
3. de landbouw 40% van alle energie in onze gemeente gebruikt;
4. de opwek van windenergie bijdraagt aan de energietransitie;
5. het huidige beleid van de gemeente kleine windmolens toestaat tot een tiphoogte van 

maximaal 15 meter;
6. verschillende agrarische gemeenten de kleinschalige opwek van windenergie op agrarische 

erven mogelijk maken op grond van een ruimer beleid,
7. de kleinschalige opwek van windenergie goed toepasbaar is in congestiegebieden, 

aangezien in veel gevallen de stroomaansluiting niet verzwaard hoeft te worden.

van mening dat
1. de agrarische sector een belangrijke rol heeft in de energietransitie;
2. door het huidige beleid agrariërs de mogelijkheid van de opwek van windenergie 

onvoldoende kunnen benutten, vanwege de huidige beperkingen in hoogte en plaatsing;
3. zonnepanelen alleen niet kunnen zorgen voor een energieneutraal agrarisch bedrijf;
4. de gemeente de agrariërs moet faciliteren in de energietransitie;
5. verruiming van het beleid ten aanzien van kleine boerderijwindmolens een belangrijke 

bijdrage kan leveren aan een energieneutraal erf én problemen met netcongestie kunnen 
verminderen;

6. landschappelijke inpassing en omgevingsparticipatie randvoorwaarden zijn,

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

en gaat over tot de orde van de dag.
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