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Beleidsvisie Tijdelijke windenergie Almere 

De ambitie van de gemeente Almere om een energieneutrale stad te worden vanaf 2025 

vergt een forse bijdrage windenergie. De gemeente vindt het belangrijk dat deze 

windenergie ook binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt. Daarom is vooronderzoek 

gedaan naar waar grote windmolens (ongeveer 100m ashoogte) in Almere -inclusief 

Oosterwold- tijdelijk (maximaal 20 jaar) en wettelijk gezien mogelijk is. Daarnaast vindt de 

gemeente het belangrijk dat inwoners en ondernemers in Almere zelf dichtbij kleinschalige 

(wind)energie kunnen opwekken. Hieruit volgt een beleidsvisie op (tijdelijke) windenergie 

in Almere.  

 

De kernpunten van dit Almeers windbeleid zijn: 

1. De gemeente staat positief tegenover initiatieven om grote windmolens te plaatsen 

binnen de gemeentegrenzen en participeert om deze reden in het Regioplan van de 

provincie.   

2. De gemeente stimuleert actief burgerschap voor het opwekken van duurzame energie 

inclusief windenergie. De gemeente wil dat burgerinitiatieven zoals een lokaal 

duurzaam energiebedrijf zelf de ontwikkeling van windmolens ter hand nemen. De 

gemeente wil anders financiële burger- en bedrijfsparticipatie bij grote windmolens in 

Almere mogelijk (laten) maken.  

3. De gemeente stelt als voorwaarde bij de medewerking aan de ruimtelijke procedure 

voor windparken dat er een gebiedsgebonden bijdrage wordt geleverd, in 

overeenstemming met het Programma van Eisen (PvE) bij het Regioplan Windenergie.  

4. Voor windparken met molens vanaf 80m ashoogte is een kaart opgesteld met 

zoekgebieden, als input voor het Regioplan (status structuurvisie). Afwijken van deze 

locaties is alleen onder aanvullende voorwaarden mogelijk.  

5. Het opwekken van windenergie op kleine schaal op of nabij woningen en 

bedrijfsgebouwen wordt in principe in alle bestemmingsplannen ruimtelijk mogelijk 

gemaakt, waardoor ontheffing mogelijk is van de algemene regels ten bate van een 

omgevingsvergunning.  

 

Wat betreft kernpunt 2 geldt voor het landelijk gebied van Zuid-oost Flevoland een 

minimum aan financiële burger- en bedrijfsparticipatie van 2,5% van de WOZ-waarde van 

een windpark. In Almere is saneren niet aan de orde, waardoor er meer ruimte is voor een 

dergelijke participatie. Hoeveel dat wordt is afhankelijk van meerdere factoren en wordt 

per windmolenopstelling bekeken en uitgewerkt bij de afwijkingsprocedure strijdigheid 

bestemmingsplan. Als alternatief kan de ontwikkelaar in een tenderprocedure conform  het 

PvE gevraagd worden om deze financiële participatie vorm te geven. Ook kan gevraagd 

worden een aantal jaren groene stroom uit het windpark aan de omgeving te leveren tegen 

een lager dan de gemiddelde consumentenprijs voor stroom. Het gaat hierbij om deelgebied 

6 binnen het provinciale Programma van Eisen.  

 

Kernpunt 3: In overeenstemming met het Programma van Eisen kan de gemeente een 

financiële gebiedsgebonden bijdrage als voorwaarde stellen voor medewerking aan de 

ruimtelijke procedure. Deze bijdrage wordt gezien als onderdeel van de fondsvorming ten 

bate van kostenverevening. Omdat in deelgebied 6 geen sanering geëist wordt, kan de 

gebiedsgebonden bijdrage daar hoger zijn dan de € 1050,- per MW per jaar uit het 

provinciale Programma van Eisen. De argumentatie voor het opleggen van een 

gebiedsgebonden bijdrage is als volgt: 

- het provinciaal motto voor het Regioplan is: “de wind waait voor iedereen” maar 

het blijkt niet eenvoudig om bij professionele ontwikkelaars genoeg ruimte voor 

financiële participatie mogelijk te maken; 
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- windenergie draagt bij aan vermindering van het mondiale broeikaseffect, wat als 

relatief abstracte notie meer lokale betrokkenheid vergt; 

- vooral in de lokale omgeving worden de effecten van windmolens gevoeld (buiten 

de wettelijke contouren met name de visuele dynamiek) en is daarom een 

positieve bijdrage aan die omgeving gepast; 

- in deelgebied 6 wordt de businesscase van een windpark niet belast met het 

voortijdig saneren van windmolens.  

 

Ter aanvulling voor kernpunt 4: Er zijn verschillende soorten zoekgebieden. Voor 

windmolens tussen 100m en 130m ashoogte een brede strook, voor windmolens tussen de 

80m en 100m ashoogte een smallere strook. Dit onderscheid is gemaakt op basis van de 

wettelijke afstand tot woningen. Bij grote ovalen is een cluster- 

opstelling van grote molens mogelijk. Windpark Pampus kan verlengd/vervangen worden 

totdat woningbouw nodig is; eventueel als entree langs een IJmeerlijn. Binnen de 

zoekgebieden voor grote molens kan nog geschoven worden met de feitelijke locaties. Bij 

de verdere uitwerking voor elke locatie is een nader onderzoek naar de meest geschikte 

windmolenopstelling nodig. De raad stelt voor elke locatie een bestemmingsplanaanpassing 

of -afwijking vast en maakt daarmee de realisatie van windmolens mogelijk. De gemeente 

kan hierbij de provincie verzoeken om de bevoegdheid tot vergunnen van de 

omgevingsvergunning over te dragen aan de gemeente. Het kleinschalig opwekken van 

windenergie wordt gefaciliteerd in alle (toekomstig) stedelijke gebieden.  

 

Kernpunt 5: Mini windturbines en andere kleinschalige vormen van windenergie opwekken 

zijn regulier vergunningspichtig. Op basis van de Wro artikel 3.6 lid 1, c kunnen bij het 

bestemmingsplan regels worden gesteld om bij een omgevingsvergunning af te wijken van 

de bij het plan algemeen geldende regels, bijvoorbeeld betreffende de bouwhoogte voor 

kleinschalige windenergie. In de uitwerking zal de maximale bouwhoogte en dichtheid van 

installaties stedenbouwkundig worden afgewogen, naast milieutechnische eisen. Via de 

procedure zoals vastgelegd in artikel 3.9 van de Wabo kan een omgevingsvergunning 

worden aangevraagd. Het indienen van een aanvraag gaat volgens een landelijk vastgesteld 

protocol (www.omgevingsloket.nl).  

 

Verder geldt algemeen, dat integrale gebiedsontwikkeling tempo en mogelijkheden voor 

grote windmolens bepaalt.  
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Bijlage: Voorbeelden van financiële participatie en actief burgerschap via windmolens 

 

Het idee om burgers via obligaties te laten participeren in een windpark is met groot succes 

toegepast bij het windpark de Locht in Kerkrade en bij het windpark van Kennemerwind en 

Eneco in Burgervlotbrug (gemeente Zijpe).  

 

Het windpark Burgervlotbrug bestaat uit 9 turbines van 850 kW. De elektriciteit wordt 

afgenomen door energiebedrijf Greenchoice. Vijf turbines zijn in handen van 

Kennemerwind en Eneco, vier turbines zijn eigendom van Burgerwind CV. Omwonenden 

en leden van de windcoöperatie Kennemerwind konden deelnemen in de exploitatie van de 

turbines door de aanschaf van een obligatie. Bij Burgerwind CV gaat het in totaal om 1.600 

obligaties van € 1000 per stuk. Binnen zeer korte tijd waren alle uitgegeven obligaties 

vergeven. 

 

Bij windpark de Locht in Kerkrade gaat het om twee turbines met een vermogen van 2.5 

MW elk. Bij dit windpark zijn in totaal 600 participaties uitgegeven. Bovendien krijgen alle 

participanten de mogelijkheid gekregen tegen een aantrekkelijk tarief groene stroom af te 

nemen van de windturbine. 

 

Er zijn ook voorbeelden van een aantal windenergie coöperaties die de ontwikkeling van 

windparken zelf ter hand hebben genomen, bijvoorbeeld Deltawind en de Windvogel. 

 

Deltawind, de windmolencoöperatie van Goeree-Overflakkee heeft met ruim 25 MW het 

grootste gerealiseerde vermogen windenergie van alle windcoöperaties van burgers in 

Nederland. De energie die daarmee wordt opgewekt is voldoende om te voldoen aan de 

elektriciteitsbehoefte van alle huishoudens van Goeree-Overflakkee. Via de Coöperatie 

kunnen alle inwoners van het eiland meebeslissen over windenergie op het eiland. 

Deltawind werkt nauw samen met de vier gemeenten op het eiland aan nieuwe 

windplannen. 

 

De Windvogel is een coöperatieve vereniging van 2700 leden die al sinds 1993 eigen 

windmolens exploiteert (nu 6 molens die per jaar gezamenlijk circa 8800 MWh elektriciteit 

opwekken, voldoende voor het elektriciteitsverbruik van 2500 huishoudens. In oktober 

2008 is de Windvogel in samenwerking met Eneco een proefproject gericht op zelflevering 

gestart. Een belangrijk doel van deze pilot was de administratieve en financiële 

haalbaarheid van het zelfleveringsmodel te toetsen. Het idee achter het zelflevermodel is 

dat burgers hun eigen elektriciteit opwekken en gebruiken, waardoor ze er net als bij een 

volkstuin geen energiebelasting of BTW op zouden hoeven te betalen. Later is deze pilot 

doorgezet als rechtszaak tussen de Windvogel en Anode enerzijds en de Belastingdienst 

anderzijds. Inmiddels is dit idee politiek opgepakt in het kader van het Nationaal 

Energieakkoord en de herijking van de Elektriciteitswet (STROOM). Inmiddels is er een 

wetsvoorstel in de maak waarbij coöperaties voor zon-PV wel een (gedeeltelijke) teruggave 

van energiebelasting kunnen krijgen. Voor grootschalige windenergie wordt dit nog als 

‘overstimulering’ gezien door het rijk; het voorstel is dat coöperaties hierbij wel voorrang 

kunnen krijgen op de tombola van rijkssubsidie voor duurzame energie (SDE+). 
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