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Constaterende dat:

 Dat  alleen  agrariërs  de  mogelijkheid  hebben  om kleine  windmolens  te 
bouwen in het buiten gebied. 

 Dat de geproduceerde elektriciteit alleen voor eigen gebruik mag worden 
gebruikt.

 Dat er een helder toetsingskader is voor de vergunningverlening, zodat dat 
ruimtelijke  inpassing  en  milieutechnische  inpassing  in  alle  gevallen 
geborgd is.  

 Niet iedereen de mogelijk heeft om op eigen terrein of gebouw zijn of haar 
ambities of verplichtingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren.

Overwegende dat:

 De energietransitie een grote opgave is waarin alle goede mogelijkheden 
benut dienen te worden.

 Naast agrariërs andere partijen in het buitengebied mogelijk ook interesse 
hebben in de kleine windmolens.

 Solidariteit  en  lokale  initiatieven  belangrijke  pijlers  zijn  van  het 
duurzaamheidsbeleid.

 Kleine windmolens een interessante mogelijkheid zijn  voor  bedrijven en 
inwoners om hun duurzaamheidsambities en verplichtingen te realiseren, 
zeker voor hen waar andere mogelijkheden, zoals zonne-energie beperkt 
zijn.

Verzoekt het College:

Om  met  een  raadsvoorstel  te  komen  waarin  de  volgende  wijzigingen  zijn 
verwerkt in de Beleidsregel toetsingskader kleinschalige windturbines:

 De voorwaarde dat alleen op percelen met een agrarische bestemming of 
een agrarische -1 bestemming in aanmerking komen voor de plaatsing van 
kleine windmolen, te laten vervallen 

 De  voorwaarde  dat  alleen  voor  “eigen  gebruik  mag  worden 
geproduceerd:” wordt gewijzigd in “eigen en of lokaal gebruik”

Daarnaast  wordt  het  college  verzocht  om een  QuickScan  uit  voeren  naar  de 
mogelijkheden  om  middels  een  facetwijziging  voor  het  bestemmingsplan 
bedrijventerrein (2013) kleine windmolens ook toe te staan op percelen met de 
bestemming bedrijventerrein



en gaat over tot de orde van de dag.
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