
Nr. 29  VERWORPEN

Amendement locaties windmolens, zonnevelden en energie uit biomassa. 

De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2021, 

gehoord de beraadslagingen over het Statenvoorstel ontwerp Omgevingsvisie en Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht.   

Besluiten aan het statenvoorstel toe te voegen: 

1. In de interim omgevingsverordening Provincie Utrecht wordt geschrapt:
Het gehele hoofdstuk 5 energie 

2. In de interim omgevingsverordening Provincie Utrecht toe te voegen:

Hoofdstuk 5 Energie 

A. Artikel 5.1 Geen wind, zon en energie uit biomassa

In het gehele landelijk gebied zijn windturbines, zonneparken en energie uit biomassa niet 
toegestaan.   

B. Artikel 5.2 Afwijking van verstedelijkingsverbod Landelijk gebied.

In afwijking van artikel 9.2 Verstedelijkingsverbod Landelijk gebied kan een bestemmingsplan 
verstedelijking in Landelijk gebied toestaan om nieuwe bestemmingen voor kernenergie 
mogelijk te maken.  

C. De betreffende kaarten en (digitale-) bestanden hieraan aan te passen.



 
 

3. De toelichting bij hoofdstuk 5 te wijzigen in:  

 

Toelichting 

In de gehele provincie Utrecht kunnen geen windturbines, zonnevelden en energie uit biomassa 
worden gerealiseerd, omdat  

A. Windmolens draaien op subsidie.  
B. Wind slechts een zeer kleine en zeer onbetrouwbare toevoeging kan leveren aan de 

energiebehoefte. 
C. Dat bewezen is dat het geluid van windmolens kan leiden tot ernstige 

gezondheidsklachten van omwonenden. 
D. Windmolens massaal insecten, vogels en vleermuizen doden.  
E. Een windmolen op land slechts 24% van het opgesteld vermogen aan stroom produceert, 

in de windluwe provincie Utrecht is dat zelfs nog lager.  
F. Een windmolen na ongeveer 15/20 jaar moet worden vervangen. 
G. Een windmolen niet alleen op subsidie draait, maar ook op de gascentrale die als 

achtervang werkt. 
H. Gezien de brede maatschappelijke discussie er in Nederland geen draagvlak is voor 

windmolens. 
I. Dat het winnen van zeldzame metalen voor windmolens zeer ernstige milieuschade 

oplevert in o.a. China.  
J. Dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er grote twijfel bestaat of 

windmolens en zonnepanelen überhaupt C02 uitstoot besparen. 
K. Dat biomassa de lucht ernstig verontreinigd, de duurzame ambities ervan gebaseerd zijn 

op fictie en feitelijk niet CO2 neutraal is en zelfs smeriger is dan steenkool. 
L. Zonnevelden een bedreiging vormen voor bodemkwaliteit, fauna en flora zoals de 

populatie weidevogels. 
M. Provinciale Staten alsnog hebben besloten af te zien van het opnemen van wind, zon en 

biomassa energielocaties.  
N. Kernenergie, ook via kleine reactoren, in de toekomst noodzakelijk zal zijn voor een 

stabiele energievoorziening in onze provincie Utrecht.  

 
 
R. Dercksen  
Partij voor de Vrijheid  


	Nr.
	Amendement locaties windmolens, zonnevelden en energie uit biomassa.


