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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Haarlem, 28 april 2015  

 

Vragen nr. 22 

 

 

 

Vragen van de heer  J.H.  Leever (Ouderen partij NH/VSP) over metaalverontreiniging t.g.v. 

windmolens in de Noordzee 

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 8 april 2015 door het lid van Provinciale Staten, de heer J.H. 

Leever (Ouderen partij NH/VSP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

 

Inleiding: 

 

Deze vragen zijn n.a.v. een artikel in Der Spiegel, waarin de metaalverontreinigingen t.g.v. de 

Duitse windmolens wordt genoemd in het Duitse deel van de Noordzee en de Baltische zee, zie 

link: 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/windraeder-kontaminieren-nordsee-mit-giftigem-

rostschutz-a-1020944.html 

 

Tussen twee verschillende metalen in een geleidende vloeistof ontstaat een spanningsverschil, 

waardoor er een stroom gaat lopen. 

Dit veroorzaakt in feite de bekende galvanische corrosie. Het metaal gaat roesten, verweerd en 

lost op. 

 

Opm. 

De wetenschappelijke onderzoekers Luigi Galvani en Allessandro Volta hebben op dit terrein 

baanbrekend werk verricht. Volta construeerde in 1797 de eerste echte accu. 

 

Door het plaatsen van anodes (opofferingsanoden) wordt de corrosie tegengegaan. Deze 

anodes bestaan voornamelijk uit aluminium, maar ook uit zink en zware metalen. 

Dit zijn blokken metaal, van klein tot groot afhankelijk van de situatie, die op de metalen 

constructie geplaatst worden. 

Bij deze vragen gaat het om de metalenconstructie in het zeewater waarop de windmolen is 

gemonteerd. Echter deze anodes lossen door de galvanische processen langzaam maar zeker 

op in het zeewater. 

 

Artikel  

In een artikel in Der Spiegel Online Wissenschaft met als titel: 

 

Metallverbindungen: Windräder verschmutzen Nordsee mit Rostschutz 

 

wordt ingegaan op de Duitse situatie wat betreft de door de windmolens veroorzaakte 

metaalverontreinigingen. 

 

Drie punten in deze Duitse situatie zijn hier het noemen waard: 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/windraeder-kontaminieren-nordsee-mit-giftigem-rostschutz-a-1020944.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/windraeder-kontaminieren-nordsee-mit-giftigem-rostschutz-a-1020944.html
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a. Milieueffectrapportages over deze verontreiniging zijn er nog niet. 

b. De stalentoren waarop de windmolen is gemonteerd geeft bij een levensduur van 25 

jaar tot 10 ton aluminium per windmolen af aan het zeewater (berekend door de 

“Bundesanstalt Für Wasserbau).  

c. De beoogde uitbreiding met 6500 Megaton door windparken op zee tot 2020 geeft een 

verontreiniging van rond 13.000 ton aluminium in het Duitse deel van de Noord- en 

Oostzee. 

 

Wij weten dat het Rijk verantwoordelijk is voor de bouw van de grote windmolenparken 

in onze Noordzee, maar we gaan er tevens vanuit dat over deze zaken ook overleg is 

met de betrokken provincies. 

 

Vragen: 

 

1. Is in het overleg met het Rijk over die Noordzee-windmolenparken de negatieve 

milieueffecten aan de orde geweest of heeft het Rijk dit op een andere manier kenbaar 

gemaakt? 

 

2. Zijn er MER’s gemaakt m.b.t. deze metaalverontreinigingen in de Noordzee,  

Zo ja waar zijn ze voorhanden? 

Zo nee, wordt het niet de hoogste tijd deze MER’s te maken? 

 

3. Indien het antwoord op vraag 2 nee is, hoe heeft deze nalatigheid kunnen ontstaan? 

 

We zien nu het volgende beeld ontstaan. Aan de ene kant wordt de bouw van 

windmolens op zee bevorderd vanwege positieve milieueffecten, maar aan de andere 

kant is de windmolen door zijn stalen onderbouw oorzaak van grote 

metaalverontreinigingen in het water van de Noordzee en daar komt bij dat de bouw van 

windmolens op zee ook vrij kostbaar is. 

 

Bij de positieve milieueffecten denken we voornamelijk aan de vermindering van het op 

zich vrij onschuldige CO2 in de dampkring door minder gebruik te maken van de 

conventionele elektriciteitscentrales, minder verbranding van o.a. steenkool en aardgas. 

 

Minder CO2-uitstoot in de dampkring staat nu tegenover grote metaalverontreiniging in 

het Noordzeewater. En dit kan weer in de visvoedselketen binnendringen en uiteindelijk 

de volksgezondheid negatief beïnvloeden. 

 

Bij de bouw van windmolens op het land is die metaalverontreiniging vrijwel niet aan de 

orde. 

 

4. Heeft gezien het bovenstaande de bouw van windmolens op land, uiteraard op 

geschikte locaties, toch niet de voorkeur boven de bouw in zee? 

 

 

 

Ons antwoord aan Provinciale Staten luidt als volgt: 

 

Vraag 1: 

Is in het overleg met het Rijk over die Noordzee-windmolenparken de negatieve milieueffecten 

aan de orde geweest of heeft het Rijk dit op een andere manier kenbaar gemaakt? 

 

Antwoord 1: 

Ja, in overleg met het Rijk over windparken op de Noordzee komen negatieve milieueffecten aan 

de orde. In de milieueffectrapportages worden deze effecten onderzocht. Het Rijk is 

opdrachtgever voor het maken van deze rapportages en maakt ze openbaar. 

 

Vraag 2: 

Zijn er MER’s gemaakt m.b.t. deze metaalverontreinigingen in de Noordzee,  

Zo ja waar zijn ze voorhanden? 
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Zo nee, wordt het niet de hoogste tijd deze MER’s te maken? 

 

Antwoord 2: 

Ja, de MER die gemaakt is ten behoeve van de Rijksstructuurvisie Windenergie op zee gaat in op 

de mogelijke effecten van metaalverontreiniging. Dit rapport is beschikbaar op de website van 

de rijksoverheid. 

 

Vraag 3: 

Indien het antwoord op vraag 2 nee is, hoe heeft deze nalatigheid kunnen ontstaan? 

 

Antwoord 3: 

Niet van toepassing 

 

Vraag 4: 

Heeft gezien het bovenstaande de bouw van windmolens op land, uiteraard op geschikte 

locaties, toch niet de voorkeur boven de bouw in zee? 

 

Antwoord 4: 

Nee, uit de milieueffectrapportage voor de Rijksstructuurvisie Windenergie op zee blijkt dat de 

negatieve effecten van metaalverontreiniging op de waterkwaliteit in de Noordzee 

verwaarloosbaar zijn. In de afweging, die door de rijksoverheid is gemaakt, is er vanwege het 

bovenstaande geen reden om windenergie op land  per definitie te verkiezen boven windenergie 

op zee.  

 

 

 


