
 
 

Groningen,  1 augustus 2017 

 

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

artikel 46 RvO betreffende de verwachte sterfte onder vogels en vleermuizen bij de windparken 

Geefsweer en Oostpolder. 

 

Geacht college, 

Op 27 juli jl. is de adviescommissie M.E.R. gekomen met een advies  betreffende windpark 

Oostpolder
i
 en al in een eerder stadium de windmolens bij Geefsweer

ii
. Het Dagblad van het Noorden 

schrijft als reactie hierop op 27 juli j.l. o.a. dat de sterfte onder vogels (in beide parken) en 

vleermuizen (in Geefsweer) onvoldoende zijn onderzocht
iii
.  In dat artikel staat ook dat de 

adviescommissie al op een eerder moment gewaarschuwd heeft voor het cumulatieve effect als het 

gaat om sterfte onder vogels en vleermuizen van de honderden windmolens die langs het Groningse 

Wad staan en komen.  

 

Naar aanleiding daarvan heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:  

1. Afgelopen seizoen heeft u in de commissie en de Statenvergadering aangegeven dat alle 

nieuwe windmolens langs het Wad voorzien zouden worden van een vogelradar met 

stilstand voorziening. Is het juist dat de genoemde twee windparken niet onder die afspraken 

vallen? Zo ja, waarom niet?  

2. Bent u bereid alsnog vogelradars met een stilstand voorziening verplicht te stellen voor deze 

twee windparken en in navolging  daarop voor alle nieuwe windmolens langs het Wad?  

De adviescommissie merkt  in haar advies van 27 juli jl. met betrekking tot de Oostpolder op 

dat de verwachte sterfte onder vogels niet voldoende is onderzocht.  

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dit een grove nalatigheid is, zeker aan de 

rand van zo’n waardevol natuurgebied als de Waddenzee dat van essentieel belang is voor 

het voortbestaan van vele vogelsoorten?  Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Is deze procedure 

niet standaard?  Gaat u dit advies alsnog opvolgen en een onderzoek laten verrichten? Zo ja, 

kunt u ons van de uitkomsten op de hoogte stellen? Indien uw antwoord negatief is, waarom 

niet?  Gaat u zich ervoor inspannen om onderzoek naar de sterfte van vogels en vleermuizen 

bij windmolens standaard plaats te laten vinden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?  

4. Er komen erg veel windmolens langs het Wad. Het lijkt er op dat er ook in het algemeen 

weinig aandacht is besteed aan het cumulatieve effect van al deze molens als het gaat om 

slachtoffers onder vogels en vleermuizen. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat  

dit cumulatieve effect onderzocht zou moeten worden en ondervangen?  Zo nee, waarom 

niet? Zo ja, op welke wijze gaat u eraan bijdragen dat dit gaat gebeuren?  



 
5. Kunt u ons uitleggen hoe u de afweging maakt tussen de wens en noodzaak voor duurzame 

energie in de vorm van windparken aan het Wad en de slachting die dit hoe dan ook 

(afhankelijk van uw keuzes, meer of minder) zal aanrichten onder vogels en vleermuizen?  

6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er om redenen van welzijn voor mens en 

dier meer nadruk gelegd zou moeten worden op energiebesparing? Graag een gemotiveerd 

antwoord. 

   

Met vriendelijke groet, 

Ankie Voerman 

Partij voor de Dieren 
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 http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p31/p3125/3125_vts_persbericht.pdf 
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http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p31/p3135/3135_rd_advies_reikwijdte_en_detailniveau.pdf 

iii 
 http://www.dvhn.nl/groningen/%E2%80%98Vogelsterfte-door-windmolens-aan-Groningse-

kust-niet-helder%E2%80%99-22387564.html 


