
 

 

 
 
 
 
 
 

Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 

Onderwerp: Schriftelijke vragen over ‘Heipalen Windpark Zeewolde door 
waterbeschermingslaag geslagen’ 

 
Datum: 7 mei 2021  
 

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van JA21 de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde 
Staten over het artikel ‘Heipalen Windpark Zeewolde door 
waterbeschermingslaag geslagen’  
 

• Is het College bekend met het artikel van 7 mei 2021 van Omroep Flevoland1 
met als titel ‘Heipalen Windpark Zeewolde door waterbeschermingslaag 
geslagen’? waarin o.a. de volgende informatie wordt gegeven:  

‘De bouwers van het Windpark Zeewolde zijn met verkeerde heipalen door 
de waterbeschermingslaag gegaan. Volgens de provincie mag alleen met 
zogeheten prefab palen door de beschermende kleilaag heen, maar er zijn 
andere heipalen gebruikt die het risico op verontreiniging van het 
grondwater minder beperken.’ 

• ‘Ondanks dat de verkeerde palen zijn gebruikt, benadrukt de provincie dat er 
'een minimaal risico' op lekkage is’. Kan het College aangeven wat de 
definitie is van een 'minimaal risico' met betrekking tot de 
volksgezondheid? Zo nee waarom niet? 

• ‘Directeur Sieburgh Sjoerdsma zegt dat het grondwater niet in gevaar is. "De 
expertbedrijven die wij hebben ingehuurd hebben aangetoond dat we onze 
palen mogen gebruiken en dat ze veilig zijn”.’ Kan het College aangeven 
waarom zij vertrouwen heeft in een expertbedrijf dat door de partij die in 
overtreding is, is ingehuurd (de slager keurt zijn eigen vlees?). Zo nee 
waarom niet?  

• ‘De provincie vindt het niet verstandig om de al gezette palen uit de grond te 
halen. Dan wordt de bodem nog meer verstoord met kans op lekkage’. In 
principe wordt bij de ontmanteling van een windmolen alles verwijderd, 
inclusief de heipalen. Kan het College aangeven wat de risico’s voor de 
volksgezondheid zijn als deze heipalen voor eeuwig in de grond blijven. Zo 
nee waarom niet? 

• Ondanks dat geconstateerd is dat de heipalen niet veilig zijn gaat men verder 
met het heien met de betreffende palen. Het windpark wil geen vertraging 
oplopen volgens directeur Sieburgh Sjoerdsma. Kan het College aangeven of 
de bouwers van het windmolenpark aansprakelijk gesteld kunnen worden 
zodra verontreinigingen in het grondwater worden geconstateerd en de 
volksgezondheid in gevaar wordt gebracht? Zo nee waarom niet?  

 
1 https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/233428/heipalen-windpark-zeewolde-door-
waterbeschermingslaag-geslagen  
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• ‘In de omgevingsverordening van de provincie staat dat alleen prefab heipalen 
zijn toegestaan maar dit staat niet genoemd in de vergunning die de 
gemeente Zeewolde verleende.’ Kan het College aangeven hoe het mogelijk 
is dat er conflicterende richtlijnen zijn tussen de provincie en de 
gemeente Zeewolde en hoe zij dit in de toekomst gaat voorkomen. Zo nee 
waarom niet? 

• Kan het College toezeggen dat voor alle andere initiatieven waarbij 
windmolens op dit moment en in de toekomst worden gebouwd in Flevoland 
deze problematiek met verkeerde heipalen niet bestaat. Zo nee waarom 
niet? 

• In de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten 27 april 2021 staat in het 
hoofdstuk  

‘Nagekomen stukken, 12a : Heipalen boringsvrije zone’ de volgende 
tekst:’Niet direct publiceren. Opname op openbare besluitenlijst na het 
bestuurlijk overleg en in overleg met de portefeuillehouder. Tekst hiervoor 
wordt in overleg opgesteld.’  

Kan het College aangeven waarom ervoor is gekozen om Provinciale Staten 
niet over de details van het heipalen probleem te informeren waardoor de 
Statenleden dit nieuws vervolgens via Omroep Flevoland moeten vernemen? 
Zo nee waarom niet? 

• In december 2020 heeft de Randstedelijke Rekenkamer een NOTA VAN 
BEVINDINGEN gepubliceerd over de bescherming van drinkwaterbronnen 
in de provincie Flevoland. Hierin is op blz 60 de quote opgenomen: 

“Een goed voorbeeld is een nieuw distributiecentrum waarbij 7000 
heipalen in de grond worden geplaatst. Het is een relatief klein 
stukje grond, maar het is nog onbekend wat voor een effect dit heeft op 
het grondwater. De beschermende kleilaag zit daar vanaf het maaiveld 
gezien slechts op 10 meter diepte. De heipalen gaan 15 meter de 
grond in.” - OFGV’ 

Kan het College toezeggen dat zij uberhaupt het gebruik van heipalen in 
Flevoland in combinatie met de mogelijke verontreinigingen in het 
grondwater en dus de volksgezondheid 100% in beeld heeft. Zo nee 
waarom niet? 
 

 
Namens de fractie van JA21, 
 
Eric Raap 
 


