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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO 
provincie Utrecht, aan het College van 
GS, gesteld door mevrouw E. Broere  
van de PVV fractie betreffende 
sloopregeling windmolens  
(d.d. 13-08-2021) 
 

 
 
Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
 
 
Toelichting: 
De Raad van State heeft op 28 juli 2021 ook uitspraak gedaan over het windpark `Elzenburg - de Geer in de 
gemeente Oss. De Raad van State vernietigde de omgevings- en milieuverordening, omdat het ontbrak aan een 
sloopregeling na einde levensduur van het windpark. Deze verplichte sloopregeling is opgenomen in de 
verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant.  
In de interim omgevingsverordening provincie Utrecht is in artikel 5.4  Lid 1 onder b een soortgelijke verplichting 
opgenomen namelijk:  dat voorzien wordt in een opruimplicht na beëindiging van de activiteit. 
De Partij voor de Vrijheid heeft naar aanleiding hiervan,  de navolgende vragen; 

1. In welke gevallen zijn er door de provincie of gemeentelijke overheden (Inclusief Vijfherenlanden die 
later bij de provincie Utrecht werd gevoegd) in de provincie Utrecht, na 2010 vergunningen verleend, 
voor de plaatsing van windmolens met een vermogen van 3 Mw of meer?  

2. Was er ook sprake van een dergelijke sloopregeling /opruimplicht voor de inwerkingtreding van de 
interim omgevingsverordening in de provincie Utrecht?   

3. Op welke wijze geeft u uitvoering aan de in de interim verordening opgenomen opruimplicht en ziet u 
toe op de opname daarvan in de omgevings- milieuverordeningen , bestemmingsplannen en 
vergunningen dat daarin wordt opgenomen dat er een opruimplicht moet zijn na beëindiging van de 
activiteit? 

4. In hoeveel en welke gevallen is dat wel of niet gebeurd?  
5. Wat is in het algemeen het provinciale (communicatie-) beleid ten aanzien van deze provinciale 

sloopregeling/opruimplicht? 
6. Wordt er door het college erop toegezien en vastgesteld, dat er een financiële zekerheid moet bestaan 

voor sloop na beëindiging van de activiteit en herstel van de oude situatie? Zo nee, waarom niet? 
7. Indien de exploitant de financiële gevolgen van sloop na beëindiging van de activiteit niet kan dragen, 

wie betaalt dan de sloopkosten?  
8. Heeft u enig idee wat dat kan gaan kosten per windturbine en vanuit welk budget dat betaald kan 

worden? 

 
 
Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend, 
 
 
 
 
E. Broere  
 
 


