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Beantwoording Kamervragen Van Haga knakte 
windturbine 

 

Aanleiding 
Op 5 januari 2023 heeft het lid van Haga (Groep van Haga) vragen gesteld over 
de geknakte windturbine in Flevoland. Met bijgaande brief beantwoordt u deze 
vragen.  

Geadviseerd besluit 
Ik adviseer u akkoord te gaan met de bijgevoegde beantwoording van de 
Kamervragen. U stuurt de brief mede namens de minister voor Klimaat en 
Energie. De beantwoording wordt parallel ook aan hem voorgelegd. 

Kernpunten 
De vragen van het Kamerlid Van Haga zijn gesteld naar aanleiding van 
berichtgeving in de Telegraaf over het knakken van een windturbine in Flevoland, 
op 4 januari 2023.  
 

• Bij het incident in de gemeente Zeewolde is een deel van de windturbine 
met het bouwjaar 1998 afgeknakt; het bovenste deel is neergekomen op 
een dijklichaam, naast een fietspad en een weg. De wieken liggen in het 
naastgelegen weiland. Persoonlijke incidenten hebben zich hierbij niet 
voorgedaan. 

• De heer Van Haga vraagt hoe zit met de veiligheid van het wat oudere 
type windturbine, hoeveel er hiervan in Nederland staan, of er bij elk 
beetje wind de veiligheid van de burger in het geding is.  

• De vragen zijn gesteld aan de minister voor Klimaat en Energie, maar 
worden, mede namens hem, door u beantwoord, vanwege uw 
verantwoordelijkheid voor wet- en regelgeving voor externe veiligheid van 
windturbines.  

• In de beantwoording geeft u aan dat het windpark bij Zeewolde (deze en 
16 andere turbines) is stilgezet en 4 dezelfde turbines elders in Nederland 
niet meer in gebruik zijn. 

• Vattenfall, eigenaar van de windturbine, laat extern onderzoek doen naar 
het incident. De resultaten van dit onderzoek worden half april verwacht.  

• U geeft aan het van groot belang te vinden dat de oorzaak van dit 
incident grondig wordt onderzocht. Pas daarna kan worden bekeken of de 
gevonden oorzaak mogelijk ook speelt bij andere, vergelijkbare oudere 
typen windturbines. 
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• U schetst het veiligheidsbeleid in het algemeen voor windturbines, waarin 
zowel technische normen als de bescherming van de burger een rol 
spelen.  

• U geeft aan dat u en de minister voor Klimaat en Energie met de sector 
en de medeoverheden over de resultaten van het onderzoek naar het 
incident in gesprek zullen gaan en bezien in hoeverre deze specifieke 
situatie generieke verbeterpunten bevat voor het onderhoud of de 
inspectie van windturbines. 

• Deze aanpak is in lijn met het interdepartementale kader voor 
verantwoord omgaan met risico’s in een de energietransitie. Hierover 
heeft de minister voor Klimaat en Energie in november 2022, mede 
namens u, een brief aan de Kamer gestuurd. 

 

Krachtenveld 
Bij windenergie op land gaat veel aandacht uit naar geluidhinder en de 
landschapsbeleving. Dit incident laat zien dat de veiligheid van windturbines ook 
essentieel is. U en de minister voor Klimaat en Energie, maar ook de sector zelf 
doen hier veel aan. Bij ieder incident is er terecht veel aandacht in de media en 
de politiek. De kans op een incident is heel klein, maar gevolgen moeten zoveel 
mogelijk worden voorkomen.  
 
In het kader van het Actieprogramma verankering milieubescherming Nevele 
werkt u (interdepartementaal) aan het opnieuw vaststellen van regelgeving voor 
windturbines op het gebied van geluid, slagschaduw, lichtschittering en externe 
veiligheid. Het is nog niet te zeggen of dit incident bij Zeewolde leidt tot specifieke 
aandachtspunten die hierbij moeten worden meegenomen. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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