
                             SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 
Onderwerp: Sloop windmolen ‘Duinvogel’ Scheveningen 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad       

                      Den Haag, 4 december 2013 

Geachte voorzitter,  

De gemeente heeft zich ten doel gesteld om Den Haag in 2040 klimaatneutraal te maken. 
Wat betreft GroenLinks moet Den Haag dan ook inzetten op alle vormen van duurzame 
energie. Windenergie op land is één van de meest kosteneffectieve mogelijkheden voor het 
opwekken van duurzame energie. Windturbine ‘Duinvogel’, momenteel de enige windmolen 
in Den Haag,  is hét voorbeeld van betrokkenheid van bewoners en de samenwerking tussen 
verschillende partijen  bij de ontwikkeling van duurzame energie in de stad. Wat GroenLinks 
betreft zou dit initiatief dan ook van harte ondersteund moeten worden.  
  
De sloop van windturbine ‘Duinvogel’ is slecht nieuws voor de ontwikkeling van duurzame 
energie in Den Haag. GroenLinks stelt, onder vermelding van artikel 38 van het reglement 
van orde, daarom de volgende vragen: 
 

1. Is het college het met GroenLinks eens dat windturbine ‘Duinvogel’ bijdraagt aan de 
ambitie om Den Haag in 2040 klimaatneutraal te maken en dit door sloop van de 
windturbine teniet wordt gedaan? 
 

2. Is het college het met GroenLinks eens dat de samenwerking tussen de bewoners van 
Vogelwijk (verenigt in Vogelwijk Energie(k)), Gemeente Den Haag en Eneco een 
initiatief is dat ondersteund dient te worden? 
 

3. Kan het college bevestigen dat de vervroegde sloop van windturbine ‘Duinvogel’ 
samenhangt met de bouw van het Zuiderstrandtheater? 
 

4. Is het college het met GroenLinks eens dat de sloop van windturbine ‘Duinvogel’ 
zolang mogelijk moet worden uitgesteld, zodat er tot de definitieve sloop nog 
duurzame energie opgewekt kan worden? Graag een toelichting.  
 

5. Is het college bereid om met Eneco en Vogelwijk Energie(k) op zoek te gaan naar een 
alternatieve locatie voor een windturbine? 
 

6. In aansluiting op eerder gestelde schriftelijke vragen (RIS 259561) geeft het college 
aan initiatiefnemers te faciliteren. In hoeverre zoekt het college zelf toenadering tot 
mogelijk geïnteresseerde private en maatschappelijke organisaties om de 
totstandkoming van meer windturbines te bevorderen? Graag een toelichting.  

 
 
 
Arjen Kapteijns 


