
 
 
Betreffende: Integriteit 
 
Geacht college van Gedeputeerde Staten,  
 
Recentelijk is in Provinciale Staten het protocol integriteitschendingen politieke ambtsdragers aangenomen. 
Hoewel wij uiteraard voorstemden gaven wij wel het signaal af dat het een dode letter zou blijken te zijn. 
 
De provincie heeft voor het te ontwikkelen windpark Goyerbrug een verklaring van geen bezwaar afgegeven in 
het kader van de WNB (wet natuurbescherming), ondanks dat vele vleermuizen (vermeld op de rode lijst) en 
vogels de dood zullen gaan vinden en mensen wakker zullen liggen met forse gezondheidsschade tot gevolg.  
 
De heer Dick Veldkamp is lid van de gemeenteraad van Houten en een groot pleitbezorger van het windpark 
Goyerbrug. In het dagelijks leven werkt hij voor Goldwind, een nota bene Chinese producent van windmolens. 
Daarmee heeft de heer Veldkamp een direct belang bij het tot stand komen van het windpark. Goldwin was 
een initiatief van de Communistische Partij van China en nog steeds is een groot deel van de aandelen in 
handen van de Chinese overheid, dus de Communistische Partij van China. 
 
Tussen 2005 en 2008 werkte de heer Veldkamp samen met de initiatiefnemer van de te veroorzaken overlast 
van windpark Goyerbrug, de heer Ruben Berendts, bij Vestas. De twee hadden gedurende de gehele procedure 
die gevoerd is met betrekking tot dit windmolenpark zeer innig contact met elkaar en de heer Veldkamp bleek 
de “publieke” aanjager van dit toch echt particuliere initiatief.  
 
De BVNL-fractie heeft de navolgende voor de hand liggende vragen. 
 

1. Acht u bovengenoemde omstandigheden ook een schoolvoorbeeld van niet integer handelen? Zo nee, 
waarom niet? 
 

2. Acht u bovengenoemd handelen een schoolvoorbeeld van het verstrengelen van belangen en had de 
heer Veldkamp niet de woordvoering aan een ander moeten overlaten en zich bij de stemming 
moeten onthouden van deelname als wij de recent aangenomen integriteitprotocollen zouden 
toepassen?  

 
3. Recentelijk is de vriendschapsband met Guandong door de provincie beëindigd vanwege, maar niet 

uitsluitend, de mensenrechtenschendingen in China.  Met name de behandeling van Oeigoeren en 
Christenen zijn daarbij genoemd. Hoe kwalificeert u een volksvertegenwoordiger die (indirect) in 
dienst is van die Communistische Partij? Zou u die zonder meer toelaten tot Provinciale Staten als 
deze zou worden gekozen? 
 

4. Recentelijk heeft u gesproken met de partijen in PS over het belang van integriteit bij de komende 
verkiezingen. Heeft u GroenLinks aangesproken op de activiteiten van de heer Veldkamp? Zo nee, 
waarom niet? 
 

5. Zijn er mogelijkheden binnen het Interbestuurlijk Toezicht om gemeenten aan te spreken op 
raadsleden die belangen verstrengelen, danwel financieel afhankelijk zijn van misdadige regimes, 
danwel op het functioneren van de door de gemeente te hanteren integriteitprotocollen? 
 

 
Met vriendelijke groet,  
 
René Dercksen, BVNL Provincie Utrecht 
 


