
 

____________________________________________________________________ 

 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel             

41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente                

Leeuwarden. 

 

Onderwerp: Gemeentelijk beleid kleine windmolens 

Datum: 3 november 2020 

____________________________________________________________________ 

 

Op 6 oktober jl. berichtte de Leeuwarder Courant over het nieuwe windmolenbeleid dat de              

provincie Fryslân deze zomer heeft vastgesteld en de problemen waar windmolenbedrijven nu            

tegenaan lopen. Boeren mogen voortaan drie kleine windmolens met een maximale ashoogte            

van 15 meter op hun erf hebben. De windmolenbedrijven ervaren echter dat gemeentelijke             

bestemmingsplannen geen ruimte bieden en aangepast moeten worden, alvorens er ook tot            

daadwerkelijke plaatsing van kleine windmolens over kan worden gegaan.   
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Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de fractie van PAL GroenLinks de volgende             

vragen aan het college: 

 

1. Wat is het huidige beleid in de gemeente Leeuwarden met betrekking tot windmolens             

met een ashoogte van maximaal 15 meter? 

2. Hoeveel aanvragen voor de plaatsing van dergelijke windmolens zijn er sinds de            

wijziging van het provinciale windmolenbeleid ingediend bij de gemeente Leeuwarden? 

3. Wat is er op tot heden met deze aanvragen gebeurd? 

 

In de LC van 27 oktober jl. viel te lezen dat het college van burgemeester en wethouders van                  

de gemeente Tytsjerksteradiel op korte termijn met een voorstel komt dat het plaatsen van              

kleine windmolens op boerenerven mogelijk maakt. Daarmee kan bij vergunningsaanvragen          

voor kleine windmolens een verkorte procedure worden doorlopen.  
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4. Is het college bereid om - net als in Tytsjerksteradiel - met een parapluregeling de               

bestemmingsplannen in Leeuwarden aan te passen? Zo ja, op welke termijn zou dit             

mogelijk zijn? Zo nee, waarom niet? 

 

Onze fractie ziet de beantwoording van de vragen graag binnen de daarvoor gestelde termijn              

tegemoet. 

 

Namens de fractie van PAL GroenLinks, 

 

Wim Spoelman Evert Stellingwerf 

06-11155763 06-43190195 

 

1
 https://www.lc.nl/friesland/Waar-blijven-de-kleine-windmolens-26079943.html 

2
 https://www.lc.nl/friesland/tytsjerksteradiel/Ruimte-voor-kleine-windmolens-op-boerenerf-in-Tytsjerksteradiel-26144251.html 

 


