
 

 

Groningen, 07 mei 2018 

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college 

van GS inzake vogelradars en stilstand voorzieningen windmolens Eemshaven. 

Geacht college, 

In het vorige week uitgezonden televisieprogramma “De Monitor” kwam naar voren dat er in 

het windmolenpark in de Eemshaven bij met name drie molens relatief veel vogelslachtoffers 

vallen doordat het park zich precies op de route van trekvogels bevindt. Op deze route zouden 

tot 100 maal zoveel vogels trekken dan langs de rest van de kust.  

Ook werd uit het programma duidelijk dat de in een toezegging van het college aan de Partij 

voor de Dieren beloofde vogelradars met stilstandvoorziening waarschijnlijk nog heel lang op 

zich zullen laten wachten.  

Het Dagblad van het Noorden schrijft hierover in een artikel dat de provincie een onjuiste 

voorstelling van zaken geeft als ze zegt dat de radar met stilstandvoorziening er rond 2020 zal 

zijn en ook dat deze waarschijnlijk niet zal leiden tot ongeveer 75% minder vogelslachtoffers. 

De in het programma geïnterviewde en in genoemd artikel geciteerde professor Bouten van de 

Universiteit van Amsterdam vertelt dat de provincie wil meeliften op een lopend onderzoek 

met betrekking tot windmolens op zee, maar dat er nog geen duidelijke afspraken zijn 

gemaakt en er ook geen sprake is van een tijdspad. i 

Het is volgens professor Bouten onduidelijk waarop de provincie haar optimisme baseert. 

Daarom de volgende vragen:  

1) Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het met betrekking tot de drie genoemde 

windturbines de kortste klap zou zijn om deze te verplaatsen of, indien ze op korte termijn 

vervangen moeten worden, deze niet meer op dezelfde locatie toe te laten? Graag een 

onderbouwd antwoord. 

2) Kunt u op grond van bovengenoemde uitspraken van professor Bouten uitleggen hoe de 

toezegging om vanaf 2020 windturbines stil te zetten tijdens de trek van vogels, kan 

worden waargemaakt?  

3) Windproducenten lijken grote moeite te hebben met het stilzetten van de windmolens. Het 

kost geld. Ook een dip in de aanvoer moet volgens hen opgevangen en duur betaald 

worden. In hoeverre is hun mening van invloed geweest op de huidige, onduidelijke koers 

van de provincie? Zijn er gesprekken geweest met hen? Wat is daar uit gekomen?  

4) Welke afspraken zijn er met windproducenten gemaakt over nieuw vergunde en 

opgeschaalde windparken met betrekking tot het stilzetten van turbines? In hoeverre geldt 

de toezegging voor deze producenten, wanneer een voorspelling van vogelmigratie niet 



minimaal 30 uur van te voren gegeven kan worden? Zal de provincie in dat geval het stil 

zetten ook afdwingen? Wat is uw oordeel over de gemaakte afspraken?  

5) In hoeverre bestaat de verplichting om te komen tot een radarsysteem met 

stilstandvoorziening voor windturbines in de Eemshaven op grond van de wet 

natuurbescherming? Graag een uitgebreid antwoord. 

6) In de Verenigde Staten is er reeds een systeem in werking dat zeer precies en tot drie 

dagen van te voren vogelmigratie kan voorspellen.ii Waarom is er gekozen voor weer een 

nieuw onderzoek dat tot een jarenlange vertraging zal leiden, terwijl een dergelijk systeem 

al bestaat? Graag een uitgebreid antwoord. Is het college bereid ook naar het buitenland te 

kijken voor een dergelijk systeem? Zo nee, waarom niet? 

Het onderzoek dat u in 2016 heeft laten verrichten door de bureaus Waardenburg en 

Altenburg&Wymenga resulteerde in een aantal aanbevelingen. iii We hebben daarover mede 

op grond van het voorgaande, de volgende vragen: 

7) Er blijken, ook van een Nederlands bedrijf, al vogelradars geplaatst en actief te zijn. Het 

volgende wordt op blz. 64 van het rapport geschreven: “Een stilstandsvoorziening op basis 

van lokaal gemeten trekintensiteit op rotorhoogte geeft de meest effectieve stilstand én 

reductie van slachtoffers. Systemen die dit mogelijk maken zijn de vogelradars met 

SCADA-voorziening (i.e. waarschuwing bij hoge trekintensiteit) van Robin Radar en van 

DeTect Inc.”. De radars van het Haagse bedrijf Robin Radar worden elders al gebruikt. iv 

De aanschafkosten lijken mee te vallen. Opnieuw: waarom is er gekozen voor een 

onderzoek naar iets dat er al is en waarom is deze aanbeveling niet overgenomen?  

Het rapport op blz. 64: “Een goedkoper alternatief bestaat uit het volgen van de dagelijkse 

trekvoorspellingen van de Koninklijke Luchtmacht; hiertoe zou geen eigen meetsysteem 

hoeven te worden opgesteld, maar het nadeel is dat geen onderscheid kan worden gemaakt 

tussen trek op rotorhoogte versus trek boven rotorhoogte. Het laatste komt veel voor, en 

brengt geen aanvaringsrisico met zich mee en dus onnodige stilstand. Wel is het zo dat grote 

pieken in trek op alle hoogtes tegelijkertijd voorkomen, waarbij een stilstand op basis van een 

voorspelling redelijk accuraat verwacht kan worden te zijn.” 

8) Als de radar met stilstandvoorziening nog zo lang op zich laat wachten, bent u dan bereid 

om tot die tijd gebruik te maken van de trekvoorspellingen van de Koninklijke 

Luchtmacht, ook als dat wellicht betekent dat de turbines wat vaker stilgezet moeten 

worden? Indien ja, hoe en wanneer. Indien niet, waarom niet? 

9) In het rapport worden ook aanbevelingen gedaan met betrekking tot. de vleermuizentrek. 

Die trek is volgens het rapport (blz. 66 e.v.) eenvoudig voorspelbaar en de reductie van 

slachtoffers tot wel 90% in te perken door relatief eenvoudige maatregelen. Wat gaat u 

afspreken of heeft u afgesproken met de windproducenten met betrekking tot de reductie 

van slachtoffers onder de vleermuizen?  

Met Vriendelijke Groet, 

Ankie Voerman 

Partij voor de Dieren 
 

                                                           
i http://www.dvhn.nl/groningen/%E2%80%98Vogelradar-Eemshaven-nog-lang-niet-klaar%E2%80%99-

23145473.html 



                                                                                                                                                                                     
ii http://www.sciencemag.org/news/2018/04/migration-forecasts-could-help-prevent-wind-turbines-and-

buildings-killing-millions 
iiihttps://www.buwa.nl/fileadmin/buwa_upload/Bureau_Waardenburg_rapporten/BW_rapport_stilstandsvoor

ziening_Eemshaven_def_161208.pdf 
iv https://www.robinradar.com/environmental-impact-assessment/ 


