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Geacht college van Gedeputeerde Staten,  
 
 
 
 
Toelichting 
Geacht college van Gedeputeerde Staten,  
In het debat over de RES kwam ook het dierenleed ter sprake als gevolg van windmolens. De GroenLinks-
fractie suggereerde dat er data zijn van dieren die omkomen als gevolg van deze subsidiemolens. 
De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen: 
 
1. Zijn er data beschikbaar van dode dieren (in de meest brede zin des woords, derhalve ook insecten) als 
gevolg van de in de Provincie Utrecht geplaatste windmolens? Zo ja, kunt u ons die data doen toekomen? Zo 
nee, is er geen plicht om e.e.a. te registeren? 
2. Ook het LUMC rapporteerde weer eens over de gezondheidsschade als gevolg van de plaatsing van 
windmolens. Mensen die in de buurt van windturbines wonen kampen veelvuldig met 
slaapproblemen. Daarnaast blijkt dat mensen met reeds bestaande hartklachten een grotere kans kunnen 
hebben op een beroerte en/of een hartinfarct. Er vallen dus letterlijk doden door windmolens! 
Daarnaast zijn in talloze wetenschappelijk studies de navolgende gezondheidsschaden vastgesteld.  
chronische slaapproblemen 
hoofdpijn,  
tinnitus,  
een drukgevoel op de oren,  
vertigo,  
visusklachten,  
luchtwegproblemen, 
tachycardie,  
prikkelbaarheid,  
concentratie- en geheugenproblemen,  
angstgevoelens samengaand met de sensatie van inwendige pulsaties of trillingen zowel slapend als in 
wakkere toestand 
Er is tevens een toename van de gevoeligheid voor laagfrequent geluid vastgesteld na langere blootstelling. 
Voor de kinderen onder hen geldt dat chronisch slaaptekort de ontwikkeling van hun hersenen remt. 
In Denemarken vind nu onderzoek laats naar: het coronair syndroom, vroeggeboortes en de prescripties van 
bloeddrukmedicatie, antidepressiva en slaapmedicatie. Een groot aantal gemeenten hebben de plaatsing van 
nieuwe molens derhalve opgeschort. 
 
In Beieren is de afstand tot woningen 10 keer de tiphoogte van de molen. Hierdoor zijn 90% van de plannen 
geschrapt. De Universiteit van Utrecht stelde al veel eerder vast dat vanwege de bovengenoemde 
gezondheidsproblemen dat windmolens in stedelijk gebied niet passen.  
 



 
 
 

2 

Overlast van subsidiemolens wordt als op veel lagere geluidsniveaus ervaren dan ander omgevingsgeluid zoals 
dat van verkeer. Het type geluid is ook onvergelijkbaar. Elke vergelijking hiermee gaat dus mank. Daarnaast is 
vervoer essentieel en subsidie-energie niet. 
 
De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen: 
Kunt u zelf nog wel slapen als u zich realiseert welke ellende u uitstort over de Utrechtse bevolking? Zo ja, 
waarom mist u elke vorm van empathie en hoe interpreteert u het voorzorgsprincipe? 
3. Is de maatschappelijk schade, waaronder begrepen de gezondheidsschade, uitgerekend die subsidie-energie 
veroorzaakt, zodat wat dat kunnen optellen bij de vele miljarden aan subsidie die er al naar toe stromen? Zo 
nee, waarom niet? 
 
 
 
 
Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend, 
 
 
R. Dercksen  
 


