
 

Amendement 
 

Raadsvergadering gemeente Nijkerk 24 november 2022 

 

Dit amendement hoort bij het voorstel: Vaststelling Omgevingsvisie 1.0 Gemeente Nijkerk 2040 

en Mobiliteitsvisie Nijkerk 2022-062 

 

Volgnummer: 4.6  Status: Aangenomen (unaniem) 

 

Onderwerp: Kleine windmolens in de gemeente Nijkerk 

 

We stellen vast dat: 

1.  Op pagina 15 onder Inspraakreactie 2, punt 3 de beantwoording in de Nota beoordeling 

inspraakreacties Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, ontwerp 

Milieueffectrapport en ontwerp Mobiliteitsvisie’ met addendum 30 september 2022 de 

volgende tekst opgenomen staat: 

Naast de plannen tot de ontwikkeling van zonnevelden en de bouw van enkele 

windturbines onderzoekt de gemeente ook de mogelijkheden om kleine windmolens op 

het erf van een boerderij in enkele delen van ons landelijk gebied toe te staan met een 

beperktere ashoogte. Het betreft kleine boerderijmolens met een lage ashoogte. Deze 

boerderijmolens hebben in onze visie een minimale rol in de energietransitie. Er wordt 

daarbij met een ladder gewerkt. Voorkeur gaat in eerste plaats uit naar het besparen 

van energie, vervolgens naar het plaatsen van zonnepanelen op daken, daarna 

zonnepanelen op land, vervolgens grote windturbines en, tot slot, kleine 

boerderijmolens. Overigens sluiten wij kleine boerderijmolens uit in enkele 

waardevolle landschappen. 

2. De gemeente Nijkerk een hoge ambitie heeft op het gebied van duurzame energie; 

3. Nijkerkse (agrarische) ondernemers zich actief willen inzetten op dit onderwerp; 

4. Bestaande regelgeving plaatsing van kleine windmolens in onze gemeente veelal 

onmogelijk maakt; 

5. Het college bezig is met het opstellen van een beleidskader Wind. 

 

 

We hebben gedacht aan en houden er rekening mee dat: 

1. De raad daadwerkelijke keuzes met betrekking tot de mogelijkheden voor het plaatsen 

van kleine windmolens uiteindelijk wenst te maken bij het vaststellen van het 

beleidskader wind. 

 

 

 

 

 

 



 

Besluit: 

1. Beslispunt 1 te wijzigen in: in te stemmen met de beoordeling en beantwoording van de 

inspraakreacties en de voorgestelde (ambtshalve) aanpassingen in de omgevingsvisie en 

mobiliteitsvisie, zoals opgenomen in de ‘Nota beoordeling inspraakreacties Ontwerp 

Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, ontwerp Milieueffectrapport en ontwerp 

Mobiliteitsvisie’ met addendum 30 september 2022, bijlage 1, en met inachtneming van het 

volgende: 

 

- Op pagina 15 onder Inspraakreactie 2, punt 3 de beantwoording in de Nota beoordeling 

inspraakreacties Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, ontwerp 

Milieueffectrapport en ontwerp Mobiliteitsvisie’ met addendum 30 september 

2022,omgevingsvisie Nijkerk 2040 de zinnen: 

‘’Naast de plannen tot de ontwikkeling van zonnevelden en de bouw van enkele 

windturbines onderzoekt de gemeente ook de mogelijkheden om kleine windmolens op het 

erf van een boerderij in enkele delen van ons landelijk gebied toe te staan met een 

beperktere ashoogte. Het betreft kleine boerderijmolens met een lage ashoogte. Deze 

boerderijmolens hebben in onze visie een minimale rol in de energietransitie. Er wordt 

daarbij met een ladder gewerkt. 

Voorkeur gaat in eerste plaats uit naar het besparen van energie, vervolgens naar het 

plaatsen van zonnepanelen op daken, daarna zonnepanelen op land, vervolgens grote 

windturbines en, tot slot, kleine boerderijmolens. Overigens sluiten wij kleine 

boerderijmolens uit in enkele waardevolle landschappen.’’ 

 

Te vervangen door: 

- Naast de plannen tot de ontwikkeling van zonnevelden en de bouw van enkele windturbines 

onderzoekt de gemeente ook de mogelijkheden om kleine windmolens op het erf van een 

boerderij in ons landelijk gebied toe te staan met een beperktere ashoogte. Het betreft 

kleine boerderijmolens met een lage ashoogte. Nadere keuzes over de mogelijkheden voor 

de plaatsing van kleine windmolens in de Gemeente Nijkerk worden gemaakt bij het 

vaststellen van het beleidskader wind. 

 

De fractie van het CDA   De fractie van ChristenUnie-SGP De fractie van De Lokale Partij 

 

 

 

Matthias Blankesteijn  Menno Aman    Tom van Valkenhoef  

 

De fractie van de VVD 

 

 

 

Niels Staal 


