Een wereld te winnen
“De enige constante factor in het landschap is de continue verandering.” Die uitspraak van
stedenbouwkundige Ashok Bahlotra sprak mij om meerdere redenen aan. Allereerst
vanwege de nadruk die bij sommigen net iets te veel alleen ligt op het behoud van dingen.
Alsof alleen dàt de kwaliteit van het leven bepaalt. Een paar grote namen uit de Nederlandse
economie waarschuwden ons er kort geleden voor dat we van Nederland niet één groot
museum moeten maken als we ook nog de kost willen verdienen.
De uitspraak van Bahlotra kan ook direct worden vertaald naar ons Nationale energiebeleid.
Dat moét ook wel telkens veranderd worden, want we ervaren steeds weer dat het niet werkt
zoals het bedoeld is. Als de MEP bedoeld is om op een efficiënte manier duurzame energie
te stimuleren dan zullen er op korte termijn wat dingen moeten veranderen. Een regeling is
goed als de economie er van kan draaien. Als dus door die regeling een goed
investeringsklimaat ontstaat. Daarvoor zorgen is de belangrijkste taak van de minister van
Economische Zaken. Er is een wereld te winnen.
Wij van ODE doen ons best om u als lezer goed te informeren. WindNieuws blijkt als vakblad
voor u een waardevol medium. Dat is prettig om te vernemen, maar niet iets om bij stil te
staan. Een tijdschrift als WindNieuws is niet in de eerste plaats een medium voor snelle
boodschappen aan mensen die allemaal over e-mail beschikken. Voor andere informatie is
het een zeer bruikbaar medium dat waard is om ook door anderen gebruikt te gaan worden.
Om te onderzoeken of daar mogelijkheden voor zijn, zaten mensen van PAWEX en ODE
kort geleden bij elkaar. Want ook al hebben we verschillende vertrekpunten, onze
informatiebehoeften overlappen elkaar voor een groot deel. Meer samenwerking moet de
continuïteit in stand houden en leiden tot een kwaliteitsverbetering. En dat heeft voordelen
voor alle partijen. Ook voor u als lezer geldt: door samenwerking is een wereld te winnen!
Kijkt u maar op de splinternieuwe website van ODE: www.duurzameenergie.org en doe
vooral mee. Want ODE is méér.
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