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Motie aan de orde van de dag ‘ontbindende voorwaarden’
Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021
tekennis genomen hebbende van de discussie over de RES 1.0.
constaterende dat:
-

Het RIVM in een verkenning constateert dat er gevaren voor de gezondheid en veiligheid bestaan
bij energiebronnen zoals windturbines;
Deze gevaren nader worden onderzocht door het RIVM;
De RES 1.0 in vele gemeenten al is aangenomen;

overwegende dat:
-

-

De volksgezondheid altijd topprioriteit dient te krijgen bij de afwegingen om windturbines te
plaatsen;
Nader onderzoek van het RIVM zal uitwijzen wat de precieze gezondheids- en veiligheidseffecten
zijn van windturbines;
De Tweede Kamer om deze redenen onlangs een motie heeft aangenomen om een onafhankelijk
onderzoek uit te voeren naar de gezondheids- en veiligheidseffecten van windturbines;
Uit een recente uitspraak van de Raad van State blijkt dat de gehanteerde normen voor de
veiligheid, slagschaduw en gezondheid t.a.v. het plaatsen van windturbines in strijd zijn met het
Europese recht;
Eventuele afspraken over de plaatsing van windturbines met bedrijven niet in strijd mogen zijn
met de volksgezondheid;
De Provincie de legitieme zorgen onder de bevolking over de gezondheids- en veiligheidseffecten
van windturbines uiterst serieus dient te nemen;
De volksgezondheid te allen tijde gegarandeerd kan worden door ontbindende voorwaarden op te
nemen in de afspraken met ontwikkelaars van windturbines.

verzoeken het college:
-

In haar rol als regiehouder, samen met gemeenten, te onderzoeken of en hoe ontbindende
voorwaarden kunnen worden opgenomen in de afspraken met ontwikkelaars van windturbines.
Indien dit niet mogelijk is, dan te onderzoeken hoe windturbines verwijderd kunnen worden
zonder enige vorm van (financiële) compensatie aan de ontwikkelaar/eigenaar indien uit verdere
onderzoek blijkt dat de gehanteerde normen leiden tot onaanvaarbare risico’s voor de
gezondheid en/of veiligheid van bewoners.

en daarover terug te rapporteren aan Provinciale Staten;
en gaan over tot de orde van de dag.
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