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  De gemeenteraad 

 

 

Het raadslid de heer A.J.F. Kapteijns heeft op 4 december 2013 een brief met daarin zes vragen aan de 

voorzitter van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

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. 

 

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?  

 

Van windturbine de ‘Duinvogel’ was van tevoren bekend dat deze voor 2040 gesloopt zou worden en 

als zodanig slechts voor een bepaalde tijd een bijdrage zou leveren aan de klimaatneutrale ambitie van 

de gemeente Den Haag. 

 

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?  

 

De gemeente is geen partij in de exploitatie van de Duinvogel. Hierover hebben Eneco en de bewoners 

van de Vogelwijk samen afspraken gemaakt. De gemeente Den Haag heeft het initiatief mogelijk 

gemaakt door een tijdelijke bruikleenovereenkomst aan Eneco te verlenen. 

 

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

de bouw van het Zuiderstrandtheater?  

 

Er is geen sprake van vervroegde sloop. 
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De gemeente Den Haag heeft op 1 juli 2010 een bruikleenovereenkomst voor de grond met Eneco 

afgesloten voor een periode van 2 jaar. De reden van het tijdelijke karakter van de 

bruikleenovereenkomst was de voorgenomen herontwikkeling van het aangrenzende Norfolkterrein. 

De bruikleenovereenkomst is tussentijds verlengd voor de duur van één jaar. Eneco heeft geen nieuw 

verzoek voor verlenging van de bruikleenovereenkomst ingediend. Hiermee is de overeenkomst op 30 

juni 2013 verlopen. Het betreft een bedrijfseconomische afweging die Eneco zelf heeft gemaakt. De 

bouw van het Zuiderstrandtheater is door de gemeente niet op voorhand gemeld als grond waarop een 

volgende verlenging van de bruikleenovereenkomst zou worden afgewezen.  

Het Zuiderstrandtheater zou zich binnen de veiligheids- en geluidscontouren van de windmolen 

bevinden. Aangezien de windmolen niet meer in bedrijf is, is dit niet aan de orde.  

 

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.  

 

Zie beantwoording vraag 3. Dit is een keuze van Eneco, zij achten de ontmanteling van de turbine 

noodzakelijk omdat voor het onderhoud van de turbine hoge onderhoudskosten benodigd zijn 

waardoor de molen niet langer rendabel te exploiteren is.  

 

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

locatie voor een windturbine?  

 

Indien er plannen voor alternatieve locaties worden ingediend zal de gemeente met een positieve 

grondhouding bezien of het mogelijk is deze te faciliteren. Bij het opstellen van het MER 

Scheveningen Haven is reeds gekeken of windmolens in het gebied een plaats konden krijgen (RIS 

266033). Dit bleek helaas niet mogelijk.   

 

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.  

 

De Provincie heeft zoeklocaties aangegeven binnen de regio Haaglanden. De gemeente Den Haag 

zoekt zelf geen toenadering, maar faciliteert initiatiefnemers voor windturbines op haar grondgebied 

voor zover voldaan wordt aan de ruimtelijke inpassingsvoorwaarden.  
 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 

 


