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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over Investering in
neodymium-windturbines
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Geachte heer Van den Berg,
Bij brief van 13 maart 2015, ingekomen op 13 maart 2015, heeft u namens de
PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Is het college het met de PVV eens dat het West-Brabantse landschap al wel
genoeg verziekt is door de talrijke windturbines, zeker als daar nog de nieuwe
200 meter hoge klimaatminaretten aan Belgische zijde aan toegevoegd
worden?(
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Antwoord: Nee.

2. Reeds eerder heeft de PVV gewezen op de nadelen van het toepassen van
neodymium. We hebben gewezen op de onvoorstelbare milieuproblematiek en
de gigantische gezondheidsschade in China, die gepaard gaat met de winning
van dit zeldzame aardmetaal(3). Is het college het met ons eens dat het
toepassen van dit neodymium uiterst bedenkelijk en mogelijk misdadig is? Zo
ja, waarom gaat u - willens en wetens - dan akkoord met de plaatsing? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: Nee, wij toetsen aan bestaande Europese en/of nationale wet- en
regelgeving. In de landelijke politiek is het gebruik van neodymium onderwerp
van discussie. Mocht dat leiden tot het aanpassen van de huidige wet- en
regelgeving, dan zullen we dat volgen.
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3. Is het college bereid, gezien de smerigheid van neodymiumwinning, de
vergunning, dan wel "verklaring van geen bezwaar" alsnog in te trekken voor
dit type turbine? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord: Nee. Eerder heeft de provincie Gelderland uitgezocht wat de
juridische mogelijkheden van provincies zijn om het gebruik van Neodymium in
windturbines te verbieden. Deze juridische mogelijkheden zijn er niet. Zowel
niet in het ruimtelijk spoor (inpassingsplan) als het milieuspoor
(omgevingsvergunning).
Daarnaast heeft de gemeenteraad van Breda het bestemmingsplan voor de
windturbines op het bedrijventerrein Hazeldonk vastgesteld, evenals de
omgevingsvergunning. Zij is de enige instantie die (voor zover dat juridisch
mogelijk is) deze vergunningen desgewenst in kan trekken.

4. Schaamt het college zich niet kapot dat het zich committeert aan dit soort
zogenaamd duurzame smerigheid, nota bene als eerste investering van het
Energiefonds? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, investeringen vanuit het Energiefonds gebeuren binnen
nationale en Europese wet- en regelgeving. Het Energiefonds Brabant toetst bij
al haar investeringen het aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) zoals afgesproken met de provincie. Zij richt zich daarbij op het toetsen
van de projecten/investeringen/partners op MVO, voor zover vastgelegd in
regelgeving en convenanten. Het Energiefonds Brabant concludeert dat er
voldoende rekening is gehouden met het aspect van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Wij delen deze conclusie.

5. Is het college het met de PVV eens dat neodymium niet noodzakelijk is in
windturbines en dat er aanzienlijk minder schadelijke turbines op de markt
zijn?(4) (In één L100 windturbine zit naar schatting de hoeveelheid neodymium
van 10.000.000 mobiele telefoons, waar het gebruik van dit metaal helaas
wel noodzakelijk is.) Zo ja, wilt u dan actief de plaatsing van de L100 turbines
voorkomen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. Dit is een verantwoordelijkheid van fabrikanten en
projectontwikkelaars. Wij toetsen aan de wet- en regelgeving.
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6. De provincie Gelderland verbiedt feitelijk het gebruik van neodymium uit
China(4), vanwege de vervuiling en strijdigheid met "Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen". Zo'n 95% van het wereldwijd gewonnen
neodymium wordt gewonnen in de omgeving van het Chinese Baotou. Is het
college bereid, indien de bouwers tóch neodymium toe willen passen, net als in
Gelderland een verklaring te eisen dat dit neodymium niet in China gewonnen
is? Zo ja, wilt u dit in betreffende regelgeving opnemen en ons daarvan verslag
doen? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord: Nee. Er zijn geen juridische mogelijkheden (zie antwoord vraag 3).
En, ook al was dit de inzet, er geldt in de provincie Gelderland geen verbod.
Wel is er de toezegging van Gedeputeerde Staten van Gelderland dat men in
de voorbereiding van het bouwproces aandacht zal vragen voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij doen dit ook en hebben dit
geborgd in de opdracht aan het Energiefonds Brabant. Zie ook antwoord bij
vraag 4.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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