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PARTIJ VOOR DE VRIJHEID UTRECHT

Motie: Stop de windmolenterreur
•

VERWORPEN

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 november 219 ter
bespreking van het klimaatakkoord

Constaterende:
Dat wetenschappelijk is aangetoond dat windmolens de gezondheid van
omwonenden schaadt;
Dat daarom tal van landen in Europa eisen dat windmolens op minimaal 10
keer de tiphoogte van woningen worden geplaatst;
Dat windmolens het landschap en leefomgeving ernstig aantasten;
Dat de woningwaarde in de omgeving van windmolens daalt;
Dat windmolens op subsidie draaien;
Dat windmolens veel slachtoffers in het dierenrijk maakt, ook onder wettelijk
beschermde rode lij st diersoorten en insectenpopulaties en daarmee dus zeer
schadelijk zijn voor de biodiversiteit;
Dat exploitanten van windmolens niet wordt verplicht om aan het einde van de
subsidietermijn de fundering weg te halen, waardoor per molen meer dan
duizend kubieke meter aan beton en rond de 10 ton aan wapeningsstaal voor
altijd in de bodem achterblijft;
Dat aan exploitanten van windmolens op land geen zekerheidsstelling wordt
gevraagd om de rommel op te ruimen;
Dat bij windmolens volop gewerkt wordt met SF6 (zwavelhexafluoride) en dat
tot 2030 het gebruik ervan met 75% gaat toenemen en dat dit gas 23.500 keer
sterkere broeikaswerking heeft dan CO2;
Dat er geen oplossing is voor het recyclen van de wieken van windmolens,
gemaakt van kunstharsen en glasvezels en dat daardoor in de wereld al
afvalbergen ontstaan;
Dat windmolens derhalve het tegenovergestelde van circulair zijn;
Dat windmolens ondanks de tientallen miljarden aan subsidie geen wezenlijke
bijdrage leveren aan de energievoorziening, onder andere doordat ze een lage
efficiency hebben en alleen bij specifieke weersomstandigheden functioneren;
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Dat de overheid nooit heeft willen onderzoeken hoeveel minder efficiënt
gascentrales gaan werken als gevolg van de constant wisselende hoeveelheid
stroom van windmolens, waardoor het nog steeds onduidelijk is of windmolens
überhaupt een bijdrage aan minder uitstoot opleveren;
Dat windmolens een grote carbon foot print hebben;
Dragen het college van Gedeputeerde Staten op:
Om de PRV / PRS~te passen dat geen additionele windmolens in de
provincie U~kunnen worden geplaatst

En gaat over to~
René
Partij

erc1r"~~.., ,--V

.

