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Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college 
van GS op grond van ex artikel 46 RvO betreffende windparken langs de Waddenkust 

Geacht college, 

In Het Dagblad van het Noorden van 6 november Jl. stond dat Milieu- en natuurorganisaties, 
waaronder de Waddenvereniging en de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMFG), zich 
ernstig zorgen maken over de plannen tot plaatsing van windmolens aan de Waddenzee 
door RWE. Volgens het artikel staat dit plan hoog op de agenda van het Waterschap 
Noorderzijlvest. Het zou gaan om een park aan de voet van de dijk bij de Emmapolder. RWE  
verwacht binnen afzienbare tijd tot overeenstemming te kunnen komen met het waterschap 
en te gaan bouwen vanaf 2018. 

Volgens Marjolein Tijdens van NMF Groningen zullen turbines zo dicht langs de Waddenzee 
veel slachtoffers maken onder vogels. De Waddenzee is een zeer belangrijk foerageergebied. 
In opdracht van de provincie Groningen is er in 2014 een onderzoek verricht: 'Ecologische 
beoordeling uitbreiding opgave windenergie provincie Groningen"' Dat onderzoek bevestigt 
dat de mortaliteit onder zang- en waddenvogels relatief hoog is. Ook wordt in hetzelfde 
rapport nog gevraagd om een nader onderzoek naar het effect op de daar aanwezige 
vleermuizen. 

De vogelbescherming en Sovon hebben hun visie verwoord in de nationale windrisicokaart 
voor vogels." Daarop wordt de locatie waar RWE haar windmolens wil plaatsen gezien als 
een gebied met de hoogste risico's. Windmolens moeten volgens de Vogelbescherming niet 
in of nabij Natura 2000 gebieden worden geplaatst en zeker niet als deze gebieden zijn 
aangewezen voor vogels. 

Graag stellen wij u daarom de volgende vragen. 

1. Bent u op de hoogte van de status van de plannen van het Waterschap 
Noorderzijlvest en RWE om windmolens te plaatsen aan de voet van de Waddendijk 
in de Emmapolder? Zo ja, kunt u bevestigen dat er nog geen sprake is van een 
intentieovereenkomst of een andere vorm van toezegging? 
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2. Volgens NMF Groningen heeft het toenmalige college in 2008 toegezegd dat er geen 
nieuwe windmolens geplaatst zullen worden langs de Waddenkust.'" Klopt dat? Zo ja, 
waarom worden die nu wel toegestaan? 

3. De Provincie heeft begin 2014 het gebied langs de Waddenkust aangewezen als 
zoekgebied windturbines. Het in haar opdracht gedane onderzoek naar de effecten 
van de turbines is pas in september van dat jaar gereed gekomen. Is het mogelijk op 
grond van de huidige kennis een herroeping te doen plaatsvinden van de Nb-
vergunning? Zo ja, bent u voornemens dat te doen? En zo nee, waarom niet? 

4. Is het juist dat er voor dit park geen MER is opgemaakt? Zo ja, vindt het u het niet 
noodzakelijk, dat dit alsnog gebeurt? Zo ja, welke stappen gaat u hiertoe 
ondernemen? Zo nee, waarom niet? 

5. De vogelbescherming en andere milieuorganisaties wijzen op de grote schade die 
windmolens zo dicht langs de Waddenzee zullen toebrengen aan de vogelpopulaties. 
Bent u op de hoogte van de verschillende onderzoeken? Zo ja, wat vindt u van de 
conclusies? 

6. Op de windmolenrisicokaart van Sovon/De Vogelbescherming wordt de beoogde 
locatie gezien als één met het hoogste risico. Bent u bereid om deze kaart serieus te 
nemen en in gesprek te gaan over locaties die minder risicovol zijn? Zo ja, hoe gaat u 
dat in de praktijk brengen? Zo nee, waarom niet? 

7. In het rapport 'Ecologische beoordeling uitbreiding opgave windenergie provincie 
Groningen" staat dat vleermuizen gebruik maken van kustlijnen tijdens hun trek. Is er 
inmiddels onderzoek gedaan voor dit specifieke windpark als het gaat om 
vleermuizen? Zo ja, wat was het resultaat? Zo nee, waarom niet? In dat laatste geval, 
bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het opmerkelijk is dat de aanvraag 
voor de Natuurbeschermingswet is vergund, zonder dat er onderzoek is gedaan naar 
de gevolgen voor vleermuizen? 

8. Voert u voor dit windpark, maar ook voor eventuele andere toekomstige windparken,  
behalve met omwonenden ook overleg met milieuorganisaties als de 
Vogelbescherming, de zoogdiervereniging (vleermuizen) en de NMF Groningen, zodat 
de juiste locaties voor mens en dier kunnen worden gekozen met een maximum aan 
compenserende en mitigerende maatregelen? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, 
waarom niet? 

Ankie Voerman, 
Partij voor de Dieren 



voor 
do Dieron 
StateEifraetfe Gronimgen 

' http://www.altwvm.nl/uploads/Fiie/541 1434711731.pdf 
" http://www.voaelbeschermina.ni/index.cfm?act=files.download&ui=54AE8F76-E361-5CAF-
A989E812B4AD6701 

http://nmfgroningen.nl/nieuws/windmolens-maar-langs-waddenkust/ 


