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BIJLAGE - ONDERWERP  

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 van het 

Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid 

Dercksen van de Partij voor de Vrijheid betreffende 

energietransitie  

 

   

 

Geachte heer Dercksen 

 

Toelichting: 

De PVV geeft aan: via de griffies van alle gemeenten in de provincie Utrecht heeft u alle nog te kiezen 

raadsleden uitgenodigd voor een bijeenkomst over energietransitie, in het bijzonder windenergie, omdat 

daaromtrent behoefte zou zijn aan meer kennis.

 

1. Weet  u intussen al wat thorium is? 

 

Antwoord: 

Ja. 

 

2. In hoeverre zult u de nieuwe raadsleden informeren dat:  

- Windmolens geluidoverlast veroorzaken en het landschap verzieken? 
- De provincie een zeer windluwe provincie is en dat daardoor de opbrengst van energie nog lager 

is dan elders? 
- Zonder subsidie zelfs de variabele kosten vaak niet eens zijn terug te verdienen zijn met de 

opbrengst van stroom, zoals wij eerder aantoonden? 
- Slechts in een zeer beperkt deel van de tijd windmolens (net als zonnepanelen) stroom opleveren 

en daardoor nooit een betrouwbare basis kunnen zijn voor de benodigde base load en dat er dus 
altijd 100% back up dient te zijn? 

- De energietransitie in Duitsland niet heeft geleid tot minder uitstoot? 
- De netwerkbeheerders de kosten voor het aanpassen van het netwerk schatten op 20 tot zelfs 71 

miljard euro? 
- Om alleen de groei van het energieverbruik door de groeiende wereldbevolking bij te houdende er 

jaarlijks 300.000 windmolens zouden moeten worden geplaatst? 
- Door massa-immigratie de uitstoot niet alleen naar Nederland wordt verplaatst maar ook in 

absolute getallen toeneemt? 
- U op geen enkele manier heeft kunnen onderbouwen hoe u in 2040 energieneutraal zou kunnen 

zijn? Desgevraagd stond u met uw mond vol tanden. 
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- Het menselijk deel CO2 in de atmosfeer 17 ppm, 0,0017%, bedraagt? 
- Beschermde vogels zich te pletter vliegen tegen windmolens? 
- Door de energietransitie de lasten voor huishoudens explosief, met € 700,00 per huishouden per 

jaar stijgen, daar waar het nu al voor velen onbetaalbaar is geworden? 
- U geen onderzoek wenst te doen naar de effecten van zonneakkers op natuur, CO2 opname, 

grondwaterkwaliteit etc.? 
- Er niets schoons is aan windmolens daar die worden geproduceerd en getransporteerd met 

fossiele energie en er grote hoeveelheden zeldzame metalen in worden verwerkt? 
- Voor elektrisch auto’s o.a. grote hoeveelheden kobalt moeten worden gewonnen en dat die markt 

voor 50% in handen in van Congo waar op grote schaal kindslaven werken? Hoe schoon zij uw 
handen? 

- Het klimaatakkoord geen enkel meetbaar effect op het klimaat zal hebben maar wel $ 
12.100.000.000.000,00 kost (Bloomberg)? 

- Zelfs Al Gore heeft toegegeven dat Parijs geen effect heeft op het klimaat, maar dat het slechts 
een signaal betrof?  

- We niets hebben aan onbetrouwbare energiesystemen die niet vraaggestuurd zijn? 
- Biomassa niets met duurzaam te maken heeft? 
- Dat het nog onduidelijk is of de salderingsregeling bij zonnepanelen in stand blijft? 
- Dat als het in Utrecht niet waait we geen stroom van windmolens uit Gelderland krijgen? 
- Grote hoeveelheden beton in de bodem achterblijven op het moment dat ook GS door heeft dat 

windmolens geen enkele bijdrage leveren aan een betrouwbare energievoorziening en de 
windmolens na de subsidietermijn zullen worden verwijderd? 

 
Of houdt u uw eigen feitenvrije fabel die u in 3 jaar nog niet heeft kunnen onderbouwen.  

 

Antwoord: 

Het programma van de bijeenkomst is momenteel in ontwikkeling. Waar mogelijk zullen we deze 

vragen betrekken bij het opstellen van de te bespreken thema’s. In de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie en –Verordening en de Energieagenda is de provinciale ambitie geformuleerd om te 

komen tot de opwekking van duurzame energie. Specifiek voor windenergie is door Provinciale Staten 

meerdere malen aangegeven bij de uitwerking hiervan de voorkeur te hebben voor gemeentelijk 

bestuurlijk draagvlak, en gemeenten hierin te informeren en ondersteunen. De informerende 

bijeenkomst voor raadsleden op 25 april 2018 geeft uitvoering aan dit beleid ten aanzien van 

duurzame energie.  

 

3. Bent u bereid om deze vragen aan de deelnemers te overhandigen? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord: 

Deze vragen zijn vanuit hun aard openbaar. Het is niet gebruikelijk dat Gedeputeerde Staten 

schriftelijke statenvragen verspreiden. 

 

4. Bestaat de mogelijkheid dat iemand van de PVV-fractie, of iemand anders met verstand van zaken, de 

raadsleden objectief over de data van duurzame energie mag informeren tijdens de bedoelde 

bijeenkomst? 

 

5. Antwoord: 

Wij zorgen voor een divers programma met deskundigen op verschillende terreinen, waaronder 

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW). 

  

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde staten van Utrecht, 

 

Voorzitter, 

 

 

Secretaris, 




