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Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister voor Klimaat 
en Energie over vogelgehaktmolens in Flevoland (ingezonden 23 november 
2022). 

Mededeling van Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) 
(ontvangen 14 december 2022) 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht dat de vele vogelgehaktmolens in Flevoland 
zorgen voor een massaslachting onder vogels, waaronder zeldzame 
roofvogels?1 

Vraag 2
Wat gaat u doen om vogels tegen deze moordlustige vogelverdelgers te 
beschermen? 

Vraag 3
Bent u bekend met de waarschuwingen, onder andere in de Tweede Kamer, 
dat windmolens na aanleg zouden zorgen voor een massaslachting onder 
zeldzame vogels? Zo ja, waarom zijn die waarschuwingen in de wind 
geslagen?2 

Vraag 4
Heeft u, in aanvulling op eerdere vragen waar we stilstonden bij de door 
windmolens aangetaste volksgezondheid, de bereidheid om de aanleg van 
nieuwe windmolens op land per direct stop te zetten? 

Vraag 5
Bent u bereid om het aantal windmolens drastisch te gaan verminderen door 
te kiezen voor andere vormen van energie, zoals zonnepanelen op daken van 
huizen en bedrijfspanden en door te kiezen voor kernenergie? Zo ja, hoe gaat 
u een en ander handen en voeten te geven? 

1 AD, 21 november 2022, «Windmolens maken gehakt van zeldzame roofvogels in Flevoland: 
gaan zwarte wieken helpen?». (https://www.ad.nl/flevoland/windmolens-maken-gehakt-van-
zeldzame-roofvogels-in-flevoland-gaan-zwarte-wieken-helpen~a0ecf5c2/).

2 Nieuwrechts, 9 november 2022, «Wij komen in opstand tegen megawindmolens en zonne-
parken». (https://nieuwrechts.nl/90426-wij-komen-in-opstand-tegen-megawindmolens-en-
zonneparken).
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Mededeling 

De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over vogelgehaktmolens in 
Flevoland (2022Z22880) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden 
beantwoord vanwege afstemming met betrokken partijen. Ik zal uw Kamer zo 
spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen doen toekomen.
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