
  

 
 

 

 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : CDA (Haye Ketelaar) 
  
Datum indiening                               : 19 september 2022  
  
Aan  : Het college van burgemeester en wethouders 

 
  
Onderwerp :  Kleine windmolens  
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   : : 

 

  
Datum beantwoording  : 17 oktober 2022  
 
 
Toelichting:  
Vraag over voortgang energietransitie in relatie tot de kleine windturbines. Als gevolg van de beperkte 
gasaanvoer vanuit Rusland is de urgentie voor altenatieve energiebronnen groter dan ooit. Afgelopen 
voorjaar is het bestemmingsplan kleine windturbines vast gesteld met bijbehorend toetsingskader. Ook is 
de toezegging gedaan om na 2 jaar of eerder indien noodzakelijk te evalueren. Vanuit de praktijk is er de 
wens om het proces te versnellen en naar meerdere opties te kijken qua type molen.   
 
 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1.  De beleidsregel(toetsingskader) is  een bevoegdheid van het college. Is het college bereid om de 
maatwerkmethode te versnellen en te vereenvoudigen? 
 

 Antwoord: 
Begin maart is het bestemmingsplan voor het plaatsen van kleine windturbines door de raad 
vastgesteld en eind maart het bijbehorend toetsingskader door het college. Via contacten met een 
tweetal leveranciers was het toen bekend dat er ongeveer 25 agrariërs belangstelling hadden om één 
of meer kleine windturbines te willen plaatsen. Bij de start van de erfturfbinetafel (de 
maatwerkmethode) bleken er meer agrariërs belangstelling te hebben voor het plaatsen van een 
kleine windturbine, waardoor er een wachtrij is ontstaan. Een aantal agrariërs moest om die reden 
wat langer op een erfturbinetafel wachten dan gewenst. We hebben niet in beeld hoeveel aanvragen 
er de komende tijd worden ingediend, maar de aanvragen blijven binnenkomen. 
 
Zowel vanuit de initiatiefnemers als de personen die aan tafel zitten namens de leveranciers (zij 
verzorgen de stukken t.b.v. indienen vergunning) krijgen we positieve reactie op de ‘erfturbinetafel’ – 
de maatwerkmethode. In de praktijk blijkt dat deze methode heel werkbaar is en snelheid geeft 
doordat er aan tafel meteen het gesprek gevoerd wordt waar de kleine windturbine wel of niet kan 
staan en welke inpassingen er nodig zijn.  
 
Het college ziet daarom geen reden om de maatwerkmethode aan te passen c.q. te versnellen.  
 

2.  De genoemde maatwerkmethode zorgt voor een forse toename van benodigde uren voor de 
vergunningverlening. Wat betekent dit voor de kosten van leges voor de aanvrager? 
 
 



  

 
 

 Antwoord: 
 
Voor een aanvraag omgevingsvergunning worden leges in rekening gebracht. Die zijn overeenkomstig 
de legesverordening van de gemeente Súdwest-Fryslân. Bij een vooroverleg worden (standaard) leges 
in rekening gebracht. Als binnen 6 maanden na afhandeling van dit overleg een aanvraag 
omgevingsvergunning wordt ingediend, worden de leges (exclusief welstand) verrekend met de 
definitieve aanvraag.  
 
De leges die voor de aanvraag omgevingsvergunning in rekening worden gebracht zijn afhankelijk van 
de opgegeven aanneemsom. 
 
Het behandelen van aanvragen voor een kleine windturbine kost qua uren niet meer dan een andere 
aanvraag om omgevingsvergunning.  
 

3.  Het bestemmingsplan kleine windmolens biedt ruimte aan twee kleine windmolens. Hierbij is de focus 
op 1 type molen. Er zijn op dit moment meerder aanbieders op de markt met iets afwijkende 
afmetingen. Het toetsingskader geeft het college enige ruimte. Hoe staat het college tegenover deze 
ontwikkeling en wil zij zich inspannen om ruimte te bieden voor deze andere typen kleine 
windmolens?  
 

 Antwoord: 
Het gaat hier over de verhouding ashoogte/rotordiameter. Zowel in het bestemmingsplan als in het 
toetsingskader zijn hierover geen concrete regels vermeld. Vanwege het ontbreken van concrete 
regels adviseert de welstandscommissie Hús en Hiem. Het advies is dat bij een kleine windturbine met 
een ashoogte van 15 m, een rotordiameter van maximaal 14 meter acceptabel wordt geacht wil er 
sprake zijn van een goede verhouding tussen ashoogte/rotordiameter.  
 
Er zijn een aantal leveranciers die een kleine windturbine kunnen leveren met een ashoogte van 15 
meter, maar met een rotordiameter van bijna 16 m. Deze kleine windturbines hebben tevens een 
groter vermogen dan turbines met een rotordiameter tot 14 meter. Op dit moment zijn er circa 13 
agrariërs die een dergelijke turbine willen plaatsen en nog wachten op antwoord.  
 
Het college neemt binnenkort een besluit of er alsnog regels in het toetsingskader moeten worden 
toegestaan die het plaatsen van een kleine windturbine met een rotordiameter tot 16 m toestaat.   
 
  

 
Tussenantwoord (indien van toepassing): 

 
 
 
 
 


