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ALTERNATIEF?

Kleine windmolens bij boeren in het landelijk gebied en ‘Urban WindTurbines’ (UWT’s)
bij particulieren in de bebouwde omgeving worden door sommigen gezien (en zelfs
gepromoot) als alternatief voor plannen voor windenergie in een gemeente. Daar zijn
ze natuurlijk niet voor bedoeld. Moderne grote windturbines leveren vele honderden
malen meer energie dan de gemiddelde UWT en hoewel de ontwikkelingen min of
meer gelijk gestart zijn, is de markt voor grote turbines geprofessionaliseerd en goed
doorontwikkeld. Misschien juist daarom is er weer een groeiende interesse voor
UWT’s.
Kleine windmolentjes die wegvallen in de horizon kunnen vanwege die ‘onzichtbaarheid’ aantrekkelijk zijn. Ze ondervinden door hun geringe hoogte en afmetingen echter snel hinder van die omgeving
waartegen ze wegvallen. Obstakels veroorzaken wervelingen en in het algemeen een lagere gemiddelde windsnelheid
en een dito lagere energieopbrengst. Voor de rentabiliteit is daarom een lage kostprijs nodig. Die lagere kostprijs kan
alleen worden bereikt in een situatie waarin de marktvraag leidt tot een grotere afzet.
Er zijn een aantal redenen om de toepassing van kleine windmolentjes te waarderen:
1. Ze kunnen door iedere burger geplaatst worden die (bijv in stedelijke gebieden) geen grote windturbine kwijt kan;
2. Het geeft mensen handelingsperspectief, een mogelijkheid om zelf wat te doen aan een beter milieu.
Het is vergelijkbaar met zonnepanelen op je dak.
3. Het betrekt mensen bij het onderwerp en versterkt daardoor wellicht ook het draagvlak voor de grotere windturbines;
4. Kleine windmolens kunnen qua vermogen worden afgestemd op de energiebehoefte van een eigen huishouden;
5. Als veel mensen er toe over gaan om een kleine windmolen te plaatsen, kan dat samen nog een aardige bijdrage
leveren;
6. Ook al is die bijdrage niet substantieel, alle beetjes helpen. En dat is nodig.
UWT’s kunnen een deel van de energie leveren die de eigenaar zelf in zijn privé situatie nodig heeft.
Sommige gemeenten stelden dat nog niet zo lang geleden als voorwaarde voor toepassing van windenergie. Nog is
er geen eenduidig beleid van gemeenten over hoe met UWT’s om te gaan. In bestemmingsplannen staat vrijwel nooit
iets over windenergie. En dat is gezien de snelle ontwikkelingen misschien maar goed ook. Het betekent wel dat een
windmolen in principe niet mogelijk is zonder een art. 19 procedure. Dat is nogal een zwaar middel voor iets dat niet
half zo hoog is als een boom en in het algemeen ook maar de helft van zijn levensduur heeft.
UWT’s zijn vaak hobby-molens. Het geeft een enorm gevoel van vrijheid als je zelf je eigen energie kunt opwekken.
Ik ken dat gevoel maar al te goed. Veel meer ODE-leden koesteren dat ideaal van zelfopwekking als een oude
onvervulde droomwens. Kansen die zich voordoen moeten gekoesterd worden. We werken er stug aan verder.

Cees Bakker,
Voorzitter van ODE
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WINDNIEUWS - JANUARI 2007

KAN ODE WORDEN OPGEHEVEN?

De EU-regeringsleiders hebben begin maart een kloek besluit genomen. We gaan
minstens 20% van onze energie duurzaam opwekken en de CO2-uitstoot moet met
20% omlaag ten opzichte van 1990. Bovendien gaan we wat anders tanken.
Ambitieuze doelstellingen, die nog verder kunnen gaan als ook grootverbruikers
elders mee gaan doen.
Hebben we als ODE nu ons doel bereikt? Kunnen we ODE dus opheffen?
Natuurlijk niet. Voorlopig is er alleen een doelstelling geformuleerd en nog weinig
gepresteerd.
Bovendien is de formulering van het besluit zodanig dat Frankrijk kernenergie wil gaan meetellen en ook in
Nederland nog steeds mensen met de voorbereidingen daarvan doorgaan. We zullen dus juist alert moeten blijven
dat er voldoende echt duurzame energie wordt geproduceerd. Het feit dat de diverse media na de conferentie
allemaal verschillende teksten produceerden en eigen conclusies aan het nieuws verbonden zegt van alles over
de misverstanden die veroorzaakt worden door onduidelijke formuleringen van besluiten.
Als het over windenergie gaat haast men zich te zeggen dat we Nederland niet moeten volbouwen met
windmolens. Zijn we dat ooit van plan geweest dan? Er kan zoveel meer dan tot nu toe gerealiseerd is.
Als mensen eens beseften hoe gelukkig ze kunnen zijn met een windturbine in de buurt. Kijk naar de Oud-Hollandse
molens: drommen mensen komen er op af. Dat zal bij moderne windturbines minder worden. Ze staan immers in
veel meer landen. Iemand zei laatst: “Mensen die zo tekeer gaan tegen windturbines zitten zelf niet zo lekker in hun
vel.” Dat moet zo zijn, want de manier waarop hier en daar de discussie gevoerd wordt is tenenkrommend. Dat lijkt
de cultuur te gaan worden in het Nederland van het nieuwe millennium.
Maar laten we onze zegeningen tellen. Er is door dit EU-besluit veel meer belangstelling voor duurzame energie
te verwachten. Dat hopen we te gaan merken in grotere aantallen bezoekers op onze website en in groeiende
ledenaantallen van ODE en NWEA. ODE heeft er juist voor de uiterste deadline van deze WINDNIEUWS een
persbericht aan gewijd. Het is altijd afwachten of dat ergens tot een publicatie leidt. Heeft u het ergens gelezen?
Of naar de webomroep www.New-Energy.TV gekeken?
Dan nu nog even de volgende stap zetten: lid worden. Dat kan eenvoudig via de websites van ODE en NWEA:
www.duurzameenergie.org of www.nwea.nl

Cees Bakker,
Voorzitter van ODE

NB De publicatie over kleine windturbines in het januarinummer heeft geleid tot een e-mail discussie
van de schrijvers. Het plan om dit te publiceren in deze WINDNIEUWS zou 6 pagina’s extra in beslag
nemen. Daarom heeft ODE er voor gekozen deze discussie op haar website te zetten. Dan is het voor
iedereen toegankelijk en kan daar de discussie verder gevoerd worden. Kijk op
www.duurzameenergie.org. Onder ‘Forum’ ziet u ook ‘Kleine Windmolens’.
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WINDNIEUWS - APRIL 2007

MERKWAARDIG

Het verminderen van het klimaatprobleem is topprioriteit van dit kabinet en het is
nu al duidelijk dat de reductie van CO2-uitstoot ons miljarden gaat kosten. De CO2uitstoot van een kolencentrale is zo ongeveer 2,5 maal die van een gascentrale.
Recent onderzoek wijst uit dat 85 procent van de Nederlanders kolen (terecht) ziet als
een negatieve bijdrage aan de verbetering van het klimaat (zie elders in dit nummer).
En toch verleent minister Jacqueline Cramer van VROM vergunning voor de eerste de
beste aanvraag voor zo’n kolencentrale. Omdat ze niet anders kan. Terwijl de afvang
en opslag van CO2 de eerste tien jaar nog niet te verwachten is. Domweg omdat de
techniek om dit grootschalig te gaan doen nog niet beschikbaar is. En er staan nog
een handvol van die centrales op stapel...
Merkwaardig ja. De overheid heeft met de privatisering van de energievoorziening het heft uit handen gegeven.
Iedereen kan bouwen wat hij wil. In die zin is het merkwaardig dat er maar geen kerncentrales worden gebouwd,
terwijl er door de atoomlobby voortdurend om wordt geroepen. Terwijl het gewoon een kwestie is van een vergunning
aanvragen. Er moet iets anders aan de hand zijn.
De overheid moet het bouwen van centrales toestaan omdat ze niet meer de macht heeft om het te verbieden.
Voorwaarden stellen kan nog wel. Voormalig staatssecretaris Van Geel was al bezig de voorwaarden op te stellen
waaronder een kerncentrale gebouwd zou mogen worden. Ik neem aan dat die klus bij VROM even stil ligt, want dit
kabinet heeft zich voorgenomen géén kerncentrales te gaan bouwen.
Alwéér merkwaardig, want de overheid kon dit toch niet verbieden? Ze kan wel dermate stringente voorwaarden
opstellen dat niemand er ooit aan kan voldoen. Waarom kan er dan wel een kolencentrale komen?
Intussen gaat ook de atoomlobby gewoon door met de voorbereidingen. De zogenaamde noodzaak wordt er bij de
burgers regelmatig met de voorhamer ingeramd. En reken maar dat men klaar staat als de burgers er rijp voor zijn.
De energiesector heeft de bouw van nieuwe centrales jarenlang uitgesteld. We zitten met allerlei centrales waarvan
de kapitaalslasten al lang door ons zijn opgebracht. Dat kon, want in het nabije buitenland staan genoeg vuile
centrales waarvan we de stroom konden importeren. Op de bijlage van uw jaarafrekening kunt u zien wat voor
vuiligheid u afneemt als u nog niet voor een van de schone producenten heeft gekozen.
Die oude en afgeschreven centrales zijn nu zo ongeveer allemaal aan vervanging toe. Men had gegokt op een
nieuwe kerncentrale, maar dat lijkt met deze regering een brug te ver. Of is het tactiek om juist nu een vuile
kolencentrale te gaan bouwen? Is de extra stoot CO2 van zo’n kolencentrale bedoeld als impuls om de geesten rijp te
maken voor kernenergie?
Er zullen de komende tijd allerlei wetenschappers worden ingezet op het zoeken naar end-of-pipe oplossingen en
dingen die niet nodig zouden zijn als we al véél eerder véél meer aan duurzame energie zouden hebben gedaan.
Iedereen gebruikt prachtige woorden - ook weer in de week op weg naar 07-07-07 - maar bijvoorbeeld het woord
‘windenergie’ wordt angstvallig vermeden. Wie maakt de goegemeente nou eindelijk eens duidelijk dat er over twintig
jaar meer vormen van duurzame energie zijn die zoden aan de dijk zetten, maar tot die tijd zullen we het toch echt
vooral van windenergie moeten hebben. Al dat getreuzel en geneuzel leidt er alleen maar toe dat we veel meer vuile
energie gebruiken dan goed voor ons is.
Kolen en kernenergie. Dat wordt ons opgedrongen als er niet drastisch wordt ingegrepen. Wat willen we nou
eigenlijk? Regering, regeer!

Cees Bakker,
Voorzitter van ODE
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WINDNIEUWS - AUGUSTUS 2007

PLANNEN EN GETALLEN

Na 100 dagen het land in, was
het wachten op het resultaat.
Al weken voor Prinsjesdag zwollen
de geruchten aan en was het hooitijd voor speculanten, royalty
watchers en iedereen die afhankelijk
is van wat er in Den Haag besloten
wordt. Voor ons allemaal dus
eigenlijk.
Op de 18e kwam het plotseling allemaal boven water. Zelf was
ik al om zeven uur in de ochtend op de trein gestapt. Niet voor
de rijtour, maar om rond half negen bij VROM te zijn voor het in
ontvangst nemen van de begroting en het werkprogramma ‘Nieuwe
Energie voor het Klimaat’ van het project ‘Schoon en Zuinig: zorgen
van vandaag - kansen voor morgen’. Mooie titels, zowel op de
cover als de rug.
Daar zat ik dan met een verhaal en de vertaling daarvan in de
cijfers van de begroting (met een embargo tot 15.15 uur). Een uur
na binnenkomst zou Jaqueline Cramer haar presentatie voor de
pers beginnen. In dat uur probeerde ik een indruk te krijgen van de
inhoud. De hoofdlijn was al snel bekend: 2.000 MW wind op land
er bij en op zee nog eens 450 MW. Zo, die zit, dacht ik. Maar wat
moet ik dan met een tekst als: “is het bijvoorbeeld nodig om de
komende jaren voor 2000 MW te committeren”. Komt het er
nou wel of niet, vraag ik me dan af.
Wat er allemaal bedoeld wordt moet tussen PR-tekst en
begrotingsjargon worden uitgeplozen.
De kreet ‘Meters maken’ sprak me aan, maar een tekst als:
‘het zal moeilijker gemaakt worden om in open ruimte te bouwen’
deed me al weer het ergste vrezen. Windturbines staan in de open
ruimte. Wordt het bouwen daarvan in de toekomst nòg moeilijker
dan het nu al is? Wind op land valt onder het bestuurlijk ‘Programma Mooi Nederland’. Daar ben ik het mee eens. Windturbines
benadrukken het open karakter van de ruimte en horen in het
Hollandse landschap. Waar windturbines staan moet het regelmatig
waaien, dus moet het landschap mooi open zijn.

Nog dit jaar zal de Landelijke Uitwerking Ruimte voor Windenergie (= nationaal plan) worden verkend. Daarin worden keuzes
gemaakt in gebieden die een landschap hebben welke niet of wel
geschikt zijn voor zeer grote windturbines. Op zee geldt hetzelfde.
Terwijl ik al jaren geleden kaarten gezien heb met belemmeringen
van allerlei aard waarin nog ruimte zat voor windenergie over bleef,
blijkt nu dat er nog niets geregeld is en dat er daarom de komende
jaren nog weinig tot niets gebouwd kan gaan worden. Waarom is
er dan de afgelopen jaren niets aan gedaan? We hadden toch
vastgesteld dat windenergie een zaak van Nationaal Belang was?
“Het behalen van de doelstelling hangt af van de mate waarin
andere overheden in staat zijn hun ruimtelijke afweging op een
ordentelijke manier te maken,” lees ik. Als je daar wat ervaring
mee hebt is het niet echt een bemoedigende tekst.
Een begroting moet je blijkbaar leren lezen. De bedragen die er
voor duurzame energie worden uitgetrokken leken niet gering. Maar
uiteindelijk bleek er voor 2008 maar 10 miljoen euro beschikbaar
voor zowel zon, wind, warmtepompen als biomassa in de nieuwe
SDE, de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Wat kun je daarmee na anderhalf jaar opgespaarde projecten? Vragen die pas bij
me op kwamen toen na het PR-bombardement de getallen
langzaam begonnen door te dringen.
De bedragen die werden genoemd in de discussie tussen Jan
Terlouw en Shell Wind voorman Bart Voet in de Nieuwe Kerk, twee
dagen later in datzelfde Den Haag waren heel wat groter. Als Shell
investeert gaat het meteen over miljarden. Tenminste als het over
raffinaderijen voor Amerikaanse benzine gaat. Daar steken de
investeringen in duurzame energie toch wat magertjes bij af. Terwijl
dat toch de energie van de toekomst is, zoals Jan Terlouw dat op
een soms bijna emotionele manier heel duidelijk kon maken.
Die discussie was geïnitieerd door het Financieele Dagblad. Het
kwam goed en degelijk over. Aanmerkelijk beter dan de manier
waarop Milieudefensie met behulp van het KP in haar magazine
zogenaamd de discussie over windenergie meent te moeten
voeren.
Tjonge jonge, wat een niveau.

Cees Bakker,
Voorzitter van ODE

(Verslagen van genoemde bijeenkomsten staan op de ODE website: www.duurzameenergie.org)
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WINDNIEUWS - OKTOBER 2007

BELEID BLIJFT TEVEEL
IN PLANNEN STEKEN

Tweederde van de Europese landen presteert beter op klimaatgebied dan
Nederland werd in ‘Bali’ bekend gemaakt. De CO2-uitstoot in Nederland blijft
maar stijgen, terwijl een daling moet worden ingezet. Nederland heeft nog te
weinig maatregelen ingevoerd om de trend om te buigen en blijft te veel in
plannen steken.
“Nederland moet nu de zevenmijlslaarzen aantrekken om het tij te keren,”
zegt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Stichting Natuur en Milieu.
“Windmolenparken in plaats van kolencentrales en een klimaatwet die
voorschrijft hoeveel CO2-uitstoot Nederland per jaar moet verminderen.
Harde afrekenbare doelen hebben we nodig en een stok achter de deur als
we die doelen niet halen. Dat is de enige manier. Met alleen spaarlampen komen we er niet.”
De ministeries VROM en EZ stellen voor de Landelijke Uitwerking Windenergie (LUW) en de ten doel
gestelde verdubbeling van ‘Wind-op-land’, een Plan van Aanpak op, dat volgens plan op 30 januari
ondertekend en gepubliceerd moet zijn (op de ODE website moet dat dan nu te lezen zijn).
Bij die uitwerking zijn veel partijen betrokken. Ook ODE draagt haar steentje bij in de discussie. En bij
het juist informeren van de mensen die er mee te maken krijgen en waar de medewerking van moet komen.
Burgers dus, die de afgelopen jaren regelmatig zijn geconfronteerd met krantenberichten die vaak meningen
en misleidende informatie bevatten van mensen die windenergie geen warm hart toedragen.
Gelukkig dat Natuur en Milieu overtuigd is van het nut van windenergie. Het decembernummeri van het
blad ‘Terra’ was speciaal gewijd aan windenergie, maar dan wel op zee. Dat is een beetje dubbel. In het
Magazine van Milieudefensie gingen mensen van het Kritisch Platform tekeer tegen windenergie, maar na
een weerwoord zeiden ze daar alleen wind op land mee bedoeld te hebben. Op zee zoeken ze het maar uit
was ongeveer hun reactie. Ik bedoel maar...
Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van windturbines voor op zee. Maar ze zijn er nog lang niet
en de problemen zijn legio. Enercon maakt ze niet “omdat vissen geen stroom nodig hebben”, en Vestas
last een pauze in om eens te gaan nadenken of het misschien anders moet. Samen met de al optredende
levertijden ziet dat er voor wind op zee de eerste vijf jaar niet echt hoopgevend uit. Het enige landelijke
lichtpuntje lijkt het Noord-Hollandse ‘Darwind’ dat zich specifiek richt op het zee-segment. Zouden we in de
toekomst toch nog / weer een rol kunnen gaan spelen in de windturbine-industrie? We helpen het u hopen.
Vooralsnog is er voor de vaderlandse non-gouvernementele (milieu)organisaties weinig reden om de
aandacht eenzijdig en al te gemakkelijk te richten op toekomstige wind van zee. Die komt zonder succes
van wind op land niet van de grond. Want wie moet die ontwikkelingen trekken? Subsidies zijn daarvoor het
geijkte instrument, maar dat is zo langzamerhand vloeken in de kerk als het gaat over windenergie. De SDE
moet wind-op-land na de gedwongen rustperiode eerst nog uit het moeras proberen te trekken. Dat zal al
moeilijk genoeg blijken. Misschien kan de nieuwe wet op de RO er bij helpen.
Zonder plannen van een meewerkende overheid gaat het helaas (nog) niet. Het wordt tijd voor ‘volle
kracht vooruit’, om in zeetermen te blijven.

Cees Bakker,
Voorzitter van ODE
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WINDNIEUWS - FEBRUARI 2008

MODERNE WINDMOLENS
ZIJN PRACHTIG!

Veranderingen in de vooruitgang gaat met schokken en dat doet soms
‘van au’. Laten we het geval ‘Bodegraven-Woerden’ in die zin samenvatten.
Want veranderingen zullen er komen, ook in het landschap. Zoals het
complete Nederlandse landschap door mensenhanden is gevormd.
Windmolens zijn prachtig.
Minister Cramer is in Woerden hardhandig met de moeilijke praktijk van
windenergie geconfronteerd. De kabinetsdoelstellingen vergen extra ruimte.
In het Nationaal Plan van Aanpak is afgesproken dat alle betrokkenen zich
zullen inzetten om ervoor te zorgen dat locaties die nu in de pijplijn zitten en
in ruimtelijke plannen passen, zoveel mogelijk voor 2011 gerealiseerd gaan worden. Eventuele knelpunten
bij de ontwikkeling van deze locaties zullen zoveel mogelijk samen worden opgepakt. Want, moderne
windmolens zijn prachtig.
Samen met Riek Bakker zou ik provincie- en gemeentebestuurders (en raads- en statenleden) willen
vragen: “Wat vind je nu het belangrijkste, maak eens een topdrie, wil je het landschap helemaal ‘heel’ laten
of wil je goede, milieusparende energie regelen?” Het antwoord ‘én én’ kan niet. Bovenal is duurzame
energie goed voor het milieu, en dus op lange termijn voor het landschap. En: moderne windmolens
zijn prachtig!
Kiezen voor ons milieu is kiezen voor windenergie. Bij de ondertekening van het NPvA citeerde minister
Cramer zichzelf in haar reactie aan tegenstanders: “We leven wel in de 21e eeuw hoor!” Zo ook Riek Bakker:
“We zijn niet meer in de tijd van vóór de komst van de stoomtrein. Vooruitgang betekent weerstand breken,
urgentie creëren om het algemeen belang te dienen.” Want: moderne windmolens zijn prachtig.
Machines en werktuigen ondergaan ook in hun vormgeving een voortdurende ontwikkeling naar
effectiviteit. Vergelijk de ontwerpen van auto’s, vliegtuigen, zeilboten met die van vroeger en je ziet het.
Ook tegenstanders hebben niet zelden een lange geschiedenis. In Woerden bleken de actie-leden
gemiddeld 67 jaar. De horizon kan op die leeftijd heel dichtbij zijn. Goed dat men in beweging komt,
maar wijsheid komt niet als vanzelf met de jaren. Moderne windmolens zijn prachtig!
We hebben nog een lange weg te gaan. Het realiseren van windenergie is moeizaam, maar dankbaar
werk waarmee de weerstand uiteindelijk zal breken. Want gaandeweg komt het doel - een duurzame
energievoorziening - in zicht. We hebben geen andere keus en we hebben de omstandigheden (de SDE,
het NPvA en de olieprijs) mee. En zoals gezegd, moderne windmolens zijn prachtig!
Vooruitgang is nooit vanzelf gegaan. Het vergt strijd en een dusdanige periode dat steeds weer nieuwe
mensen die strijd zullen overnemen. Ook bij ons.
Voor eens en altijd: moderne windmolens zijn prachtig!

Cees Bakker,
(Nog) Voorzitter van ODE
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WINDNIEUWS - APRIL 2008

VOOR DE WIND!

Uitgangspunt voor het rijksbeleid voor windenergie op de lange termijn lijkt te
gaan richting concentratiegebieden waar grootschalige windenergie mogelijk
wordt gemaakt, naast de zogenoemde ‘vides’, gebieden die windmolenvrij
gehouden of (op den duur) vrij gemaakt zouden moeten worden. Eén en ander
zoals de Rijksadviseur voor het Landschap adviseerde. Dan blijven gebieden
over die noch het één, noch het ander zijn. Tussengebieden noemen we dat.
Belangrijk is te constateren dat de zogenaamde pipe-line projecten voortvarend worden aangepakt en waar dan ook, zoveel mogelijk worden
gerealiseerd. Anders zou de doelstelling voor de korte termijn onhaalbaar
worden en dat kan niet. Het moge duidelijk zijn dat situaties zoals in Woerden (en Bodegraven) ontstaan
zijn door verwarring over het schriftelijk geformuleerde en mondeling toegelichte beleid, en door onbegrip
over de ernst van de energie en klimaatproblematiek. Hoewel ik er in de media weinig van heb teruggezien,
hebben de ministers van VROM en Ontwikkelingssamenwerking dit beleid één en andermaal duidelijk
gemaakt in een brief die half mei aan de Tweede Kamer is gezonden.
Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Mensen die moderne windmolens niet (zoals ik) prachtig
vinden, hebben problemen met windmolens op het land, ondanks de zorgvuldigheid waarmee ze worden
geplaatst. Inpassen in het landschap wordt moeilijker naarmate windmolens groter worden. Daarom wil de
overheid voor de langere termijn plekken aanwijzen die geschikt zijn voor grote molens. Het gaat dan om
exemplaren met ashoogten van 120 meter en meer, met rotordiameters van rond de 100 meter. Dat worden
molens met vermogens tot zo’n 10 MegaWatt die tot nu toe niet of nauwelijks beschikbaar zijn en met
afmetingen die zelfs op zee voorlopig nog niet geplaatst worden.
Bewust schets ik hier de verschillen tussen de echt grote windmolens van de toekomst en de huidige
categorie met ashoogten tot 60 meter en vermogens tot 2 MW. De laatste categorie zou zonder al te veel
problemen in kleine opstellingen in de overblijvende tussengebieden geplaatst moeten kunnen worden.
Nu en in de toekomst.
Wie er een beetje gevoel voor heeft kan de te verwachten zoeklocaties voor de toekomstige concentratiegebieden wel voorspellen. Het zullen gebieden zijn waar windenergie ook nu al geconcentreerd aanwezig is.
Immers, dat zijn tot nu toe de meest geschikte locaties gebleken. Of dat ‘bossen’ met windturbines moeten
worden is voor mij zeer de vraag. Dat zou echt alleen maar kunnen in de uithoeken van het land en zelfs
daar zullen gevechten ontstaan. Een te rigide hantering van de begrippen concentratiegebieden en vides
moeten we zien te voorkomen. Eerder denk ik aan locaties met kleine bossages van grote molens. Het
‘struikgewas’ tot 2 MW kunnen we blijven gebruiken voor de aankleding van het landschap in de
tussengebieden. Voor zover mogelijk in lijnopstellingen.
Het kan mooi worden in Nederland.

Cees Bakker,
Voorzitter Windsectie ODE
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WINDNIEUWS - JUNI 2008

BELEID MET BURGERS

Achter de schermen wordt druk overlegd over het Nationaal Plan van Aanpak
Windenergie, in het project ‘Landelijke Uitwerking Winddoelstelling op land’
(LUW). ODE is betrokken, vooral als het gaat over ‘Beleid met burgers’, immers
de ODE Windcoöperaties werken al zo’n twintig jaar aan windprojecten met
burgerparticipatie.
Burgers zijn geen homogene groep. Behalve gelukkig veel voorstanders is er een
kleine groep tegenstanders en een grote middengroep van mensen die het
allemaal prachtig vinden als ze er van uit mogen gaan dat ze er geen hinder van
ondervinden. Hinder is natuurlijk nooit de bedoeling, maar wordt erger als
mensen zich ergeren of zich (laten) opwinden door negatieve krantenberichten en verkeerd begrepen/gelezen
(of verkeerd in de pers gebrachte) onderzoeksrapporten. Door krantenjongens opgepakte non-argumenten en
one-liners kunnen de stemming in het land en in de lokale politiek helaas (veel te) gemakkelijk beïnvloeden.
In de Kritische Platforms (KP’s), of hoe ze zich ook mogen noemen, bundelen de tegenstanders van windenergie zich om steeds weer dezelfde argumenten tegen windenergie te herhalen. Om nieuwe te verzinnen
zoeken ze graag allianties met andere behoudende krachten. Hoedt u voor verenigingen tot behoud van dit of
dat. Of voor hen die de nieuwe term ‘verantwoord beheer’ in hun naam hebben. Behalve als het gaat om het
klimaat. Maar dat is voor veel lokale clubs veel te ver van het bed.
Om voor de rechter hun gelijk te halen wordt ‘de duvel en z’n ouwe moer’ er door de KP’s met de haren bij
gesleept. De bestuursrechters en de Raad van State kennen intussen die verhalen wel. Rechters zijn minder
makkelijk te overtuigen dan goedbedoelende maar minder wetende burgers en sommige van hun (vooral lokale)
politici. Bij de rechter zijn steekhoudende argumenten nodig. Maar dan staat het KP met een mond vol
(papieren) tanden.
Falende betogen van de KP’s en hun handlangers zijn bij de Raad van State gelukkig schering en inslag. Geen
wonder dat zij zich met alle macht richten op de minder juridisch onderlegde lokale bestuurders. Ook bij
kranten die in het gevecht om de winst met steeds minder mensen hun bladen moeten vullen, vinden de KP’s
eerder gehoor dan bij de rechter. De krant moet elke dag weer vol en sensatie wordt gevreten. Dan helpt
sensatie om je persbericht op een mooie plek geplaatst te
krijgen. Een pakkende kop die net naast de waarheid zit doet
Remon Claassen maakte voor zijn afstudeerproject aan de
wonderen in de ogen van de uitgedunde redacties.
Willen de Koning Academie te Rotterdam een film met als
onderwerp ‘Het Global Warming Bombardement’.
Lokale bestuurders die verder kijken dan het
verspreidingsgebied van het regionale dagblad en hun rug recht
Hij bezocht ODE lid Arie Kroon in Woubrugge en
weten te houden hebben het niet makkelijk en worden steeds
interviewde Cees Bakker.
zeldzamer. Ze verdienen steun. De hate-mails van opgejutte
burgers zijn misschien wel erger dan de meer in het oog
Het resultaat (9’45’’) staat op You-Tube en is op de ODE
springende kogelbrieven.
website (www.duurzameenergie.org) aan te klikken:
‘Geslaagd’.
Het wordt tijd voor meer daadkracht in de politiek. Op alle
niveaus. De pipe-line projecten kunnen niet langer wachten!

Cees Bakker,
Voorzitter Windsectie ODE
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WINDNIEUWS - AUGUSTUS 2008

OVER GOEDE DOELEN
EN JUISTE MIDDELEN

Halen we nou wel of niet de doelstellingen? Natuur-en-Milieu directeur Miriam
de Rijk en VROM minister Jacqueline Cramer werden het niet eens. Volgens
de minister hanteert NenM verkeerde uitgangspunten. De minister heeft iets
heeft uit te leggen aan de goegemeente die alom van mening is dat er (te)
weinig gebeurt. De nota ‘Schoon en Zuinig’ is vastgesteld, in uitvoering en ligt
op schema volgens de minister. “Wij halen vrijwel alle doelen.” En zij vervolgt:
“Als volgend jaar de resultaten zichtbaar worden wordt duidelijk dat we de
doelen op een haar na gaan halen. Voor het kleine beetje dat we tekort komen
moet extra technologie en innovatie de oplossing bieden.”
Prof. Dr. Klaas van Egmond van het Planbureau voor de Leefomgeving (onder meer het vroegere RIVM)
kan een eind met de minister meegaan. Hij maakt zich wel zorgen of samenhang in de maatregelen wel
voldoende is. Het afdwingen van gedragsmaatregelen door strengere regelgeving gebeurt te weinig, terwijl
er heel veel te halen is. Ook zichzelf ‘groen’ achtende consumenten zijn in de winkel gemakkelijk te verleiden
tot de aanschaf van verkeerde producten. Alleen strengere wetgeving kan zorgen dat die verkeerde
producten minder makkelijk te koop zullen zijn.
De stap naar concrete maatregelen stuit op grote problemen. Vooral de auto-industrie, de reiswereld en
de energie-intensieve industrie lobbyen intensief om hun pijn verzacht te krijgen. Van Egmond denkt dat de
voorziene technologie zal neerkomen op kern- of windenergie. Beiden bieden volgens hem uitzicht op een
beter klimaat...
De kernenergiediscussie is voor de zoveelste keer weer opgerakeld. De aanleiding was behalve
‘komkommertijd’ bij de media, de houding van het CDA-fractievoorzitter Van Geel. Als staatssecretaris
kon hij de druk van de kernenergie-lobby nog in de hand houden met de uitspraak dat de overheid harde
voorwaarden zou vaststellen, waardoor het niet eenvoudig zou zijn een kerncentrale van de grond te krijgen.
Als CDA-fractievoorzitter gaat hij met ‘onvermijdelijk’ een stuk verder. Hij vindt behalve Delta, Essent en
E.ON zelfs Agnes Kant van de SP (“niet onbespreekbaar”) aan zijn zijde. En de CDA-ministers van EZ
en Buitenlandse zaken. Want in het buitenland willen ze wel kerncentrales...
In het buitenland willen ze ook veel meer windmolens. Zowel China, India, de VS als een aantal Europese
landen zijn hierin een stuk voortvarender. Waarom nemen we dáár geen voorbeeld aan? Er is geen twijfel
aan de duurzaamheid van windstroom. Dat kun je toch met droge ogen van kernenergie niet blijven zeggen.
Uranium is een eindige grondstof, of dat nu 3 of 6 tientallen jaren duurt. Met meer kerncentrales is de
koek eerder op. De bouw duurt al een jaar of twintig. Dan moet de transitie naar een duurzame energievoorziening al gerealiseerd zijn. Voor een transitie naar een duurzame energievoorziening hebben we
regelbaar back-up vermogen nodig. Dan hebben we niets aan kolen en kerncentrales. Wat te denken
van de enorme kostenoverschrijdingen tijdens de bouw zoals in Finland: van 3 naar 6 miljard!
Kerncentrales veilig? Het aantal incidenten waarbij alleen al in Frankrijk deze zomer radioactieve stof vrij
kwam is niet meer op één hand te tellen. En dan nóg: ook al worden nieuwe kerncentrales veiliger, de
wereld is er sinds 9/11 niet veiliger op geworden. Dus waarom praten over kernenergie als het gaat
over de energievoorziening van onze toekomst?
Het kan zoveel duurzamer: kernfusie van de zon!

Cees Bakker,
Voorzitter Windsectie ODE
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WINDNIEUWS - OKTOBER 2008

VOOR EN DOOR BURGERS

De periode na de Herfstvakantie staat elk jaar weer bol van de seminairs,
workshops, symposia, beurzen en congressen over het klimaat en (duurzame)
energie. De uitdaging is de op die bijeenkomsten opgedane kennis zodanig en
tijdig te verwerken dat de informatie niet voortijdig vervliegt en het nut alsnog
verloren gaat. Hieronder wat indrukken en treffende uitspraken.
Te beginnen bij SenterNovem op 30 oktober in Felix Meritus (Amsterdam).
Een kluwen van workshops waarin duidelijk werd dat een boodschap het
beste over komt als die op het juiste moment wordt gelanceerd, in een
situatie waarin de posities en relaties van de deelnemers duidelijk zijn. Bij
windenergie is meestal sprake van een ‘toelatingsbeleid’: het wordt pas mogelijk als er ruimte over is, terwijl
wetenschappelijk onderzoek al lang heeft aangetoond dat het draagvlak groot is.
Meer over communicatie in ‘De burger? Move it!’ van de VVM op 6 november: 95% van ons gedrag is
automatisch. Duurzaamheid wordt niet als hard probleem ervaren en de eigen invloed wordt klein geacht.
Tegenargumenten zijn stevig verankerd. Licht successen beter uit. Mobiliseer het aanwezige draagvlak. De
burger als compagnon. Focus op het individu, als onderdeel van een sociale gemeenschap. Leren en
(samen) doen, koppelen aan een praktisch toepasbare mogelijkheid tot handelen. De burger verwacht van
de overheid een aanjagende rol, wil richting en regels die bijvoorbeeld zorgen dat er alleen maar goede
producten te koop zijn. Het voorbeeld moet goed zijn en de boodschap positief: ‘Klimaatneutraal is leuk en
eigenlijk heel normaal‘. Of: ‘Milieu en de kunst van het goede leven’.
Op 15 november de ‘Green New Deal’ met PvdA-LME, het CDA-Duurzaamheidsberaad en Peak-Oil over het
(energie)-sectorakkoord: “Dit land kan zoveel beter”. Het is de weg naar de hel. Moet Wijffels worden
teruggeroepen? Spies (CDA): “Nee, niet de ambities opschroeven want alle inspanning is nodig om het
beleid te realiseren.” Er is politieke daadkracht nodig. Het financiële stelsel is gebrekkig. Het lijkt of de wil
ontbreekt. Eneco: “Kernenergie is niet nodig voor basislast”. Voorkom het bombarderen door energieonafhankelijk te worden. We moeten decentraal opwekken door de huishoudens zelf!
Het VNG Congres ‘Duurzame Gemeenten’ op 26 november in Ede.
Onderzoek naar de grijze gebieden in de regelgeving moet uitwijzen of dingen die je wilt ook kunnen. Dat
vergt telkens dure adviseurs. De koplopende gemeenten en betere bouw-ontwikkelaars hebben dezelfde
problemen. Wetgeving blijft achter, mede door de tegenstribbelende lobby van achterblijvers. Bij
windenergie moet een scala aan onderzoeken op allerlei gebieden zaken aantonen die eigenlijk al lang
bekend zijn. Hoe hou ik een project in de lucht? Met de lokale politieke kleur wisselen soms de kansen.
Moet de gemeente het doen of het bedrijfsleven?
Nog beter: Laat de burger het zelf doen, in een windcoöperatie. Van opwek tot gebruik: energie van de
burger zelf!

Cees Bakker,
Voorzitter Windsectie ODE
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WINDNIEUWS - DECEMBER 2008

ZORG EN HOOP

Een onderzoeker vroeg mensen naar hun actuele zorgen. Er volgde een groot
aantal antwoorden, waarvan de meest voorkomende waren: oorlog, klimaat,
energie en gaat mijn bedrijf het redden...
Het was een zorgelijke periode: oorlogen in Afrika en het Midden Oosten, een
steeds dreigender klimaatcrisis, ruzie tussen Rusland en Oekraïne over de
gasprijs en daardoor over de gastoevoer naar Europa, en de zich
voortslepende en verdiepende financiële crisis.
Waar gaan oorlogen zoal over? Onrecht en de opstand daartegen. Een reactie
op terrorisme. Een ‘heilige’ oorlog om een ‘gelovige’ reden. Oliebelangen.
Oorzaken voldoende voor een despoot met lange tenen.
De volgende oorlog zijn we nu aan het voorbereiden en gaat over energie. De olieprijs is dusdanig gezakt
dat investeringen in moeilijk winbare olievelden worden gestopt en nieuwe projecten worden stilgezet.
Nieuwe olievelden worden minder gevonden en lijken per definitie moeilijker winbaar. De financiële crisis
zorgt dat de industriële productie daalt en daarmee de vraag naar energie, waardoor de olieprijs zakt. De
crisis komt eigenlijk op een goed moment. Maar wat als die over gaat, de economie weer aantrekt en de
olieproducenten het niet kunnen bijbenen? Dat moet fout gaan.
Gaat de nieuwe Amerikaans president het tij keren? “Yes, we can!” roept de menigte en de hoop en
vastberadenheid straalt bij de inauguratie van hun gezichten. Obama belooft het op allerlei gebieden anders
te gaan doen dan zijn voorganger(s). Oorlogen worden gestopt maar terroristen moeten dekking zoeken. De
aarde en haar grondstoffen worden ontzien en de energie gaat veel meer van zon en wind komen. En niet
alleen in Amerika. De levertijden van windturbines kunnen wel eens flink gaan oplopen. Hoe moet dat met
onze door de EU verplichte doelstellingen?
In de duurzame sector is het moeilijk overleven. Waren de afgelopen jaren vooral subsidieperikelen de
oorzaak van problemen, nu is het de economie zelf die het kalmer aan doet. Of gaan de mensen de juiste
keuzen maken en vragen om duurzaamheid? Zijn er voldoende bedrijven die de tegenwind hebben overleefd
en er sterker uit vandaan zijn gekomen? “Met de wind mee gaat sneller, maar tegenwind maakt je sterker”
zei iemand. Dankzij de regelmatige tegenwind zou het nu dus een aantal bedrijven moeten lukken.
De crisis treft tot nu toe vooral bedrijven en niet zozeer de burger. Die is voorzichtig en houdt zijn geld vast
in plaats van te investeren, waardoor de crisis langer duurt dan nodig is. De burger moet ons er bovenop
helpen. Geef hem dus de faciliteiten om te investeren in duurzame energie. Het beste middel tegen alle
kwalen: laat het hem zelf te doen!
Er is hoop.

Cees Bakker,
Voorzitter Windsectie ODE
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WINDNIEUWS - FEBRUARI 2009

SPEKTAKEL

Het is u natuurlijk opgevallen dat ODE in vorige nummers advertenties voor
redactieleden en bestuursleden plaatste. Welnu, dat heeft effect gehad.
De redactie is uitgebreid met de al langer actieve vaste medewerkers
Lothar Ilzhöfer en Wim Bart Stoop, maar ook met enkele nieuwe namen die
in het vorige nummer al van zich hebben doen spreken: Huub Halsema en
John Hermans, beiden met een technische achtergrond. Ook in dit nummer
gebeurt dat weer met Europees parlementair medewerker Daan Peters als
‘Onze Europese Correspondent’ in Brussel en musicus (!) Markus Schmid die
een eigen invalshoek heeft. Voorop staat hun overtuiging dat windenergie als
duurzame energiebron alle kansen moet krijgen en gebruiken. Dat geeft ons
tijdschrift hoop voor de toekomst. Het colofon is er in dit nummer op aangepast.
Ook in het vorige nummer maakte Dick van Elk zijn opwachting als columnist op de plek die jarenlang aan
Chris Zijdeveld was voorbehouden. Dat was niet omdat de pen van Chris leeg was, want hij had nog jaren
door kunnen gaan. We hadden een luxe probleem doordat Dick van Elk zich meldde en er alle reden was
om deze voorzitter van windcoöperatie ‘De Windvogel’ een plek in ons blad te gunnen. De Windvogel heeft
werfkracht en baant zich een weg in menige gemeente. Nu dus ook in WINDNIEUWS.
Chris begreep dat en gaf Dick de ruimte. En ons de verzekering dat we altijd op hem konden terugvallen.
Chris, bedankt voor die ruimhartigheid en voor al die jaren telkens terugkerende oppepper met inspiratie!
De ODE-advertentie in dit nummer roept mensen op die zich op lokaal niveau (willen) inzetten voor nieuwe
windprojecten. We kennen in het land al een aantal initiatieven, maar willen er meer. Door een subsidie in
het kader van maatschappelijk nuttige initiatieven kan ODE met professionele steun prille initiatieven van
de grond helpen. Kent u een kansrijk lokaal initiatief dat steun nodig heeft? Meldt het ons.
“Onze fossiele economie moet van een tanker naar een flink aantal zeilboten transformeren. Van logge
grootmacht naar meer invloed van burgers,” zei iemand. Voor die zeilboten zijn mensen nodig. Windlessen
kan ODE verzorgen.
Intussen zijn Noordenwind met windpark A7 en Kennemerwind met windpark Burgervlotbrug het
Nederlandse coöperatieve windenergievermogen aan het uitbreiden. Nog vóór de zomer draait het.
Nog meer aandacht voor visionaire bevlogenheid in dit nummer. Bert Barten voegt een hoofdstuk toe aan
het verhaal over Don Quichot. En wat voor hoofdstuk: een spektakel dat zich op initiatief van NWEA de
komende zomer vanaf 14 juni op een flink aantal avonden voor een breed publiek op de Maasvlakte zal
ontvouwen. In dit nummer leest u er alles over. U kunt er nu al kaarten voor bestellen. Zie ook:
www.donquichot.eu.
Komt dat zien!

Cees Bakker,
Eindredacteur ODE WindNieuws
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WINDNIEUWS - APRIL 2009

MEEKRACHT

Een aantal jaren geleden organiseerde het ministerie van Economische Zaken
een hoorzitting over het eerste Zeewindpark voor de kust van Egmond aan Zee.
De avond vond plaats in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee, de enige plek
waar een groot aantal mensen ontvangen konden worden. Want dat was nodig.
Alles wat zich op een of andere manier met milieubescherming bezig hield was
daar - al of niet in georganiseerd verband - aanwezig om zijn of haar ongenoegen
te uiten over wat gezien werd als een enorme aantasting van natuur, milieu,
uitzicht, landschap en wat al niet meer. Te erg voor woorden, in alle toonaarden.
Slechts één van de misschien wel 100 aanwezigen had een andere mening en
vroeg het panel wanneer het project nou eindelijk eens gerealiseerd ging worden. Het was iemand van windcoöperatie ‘Kennemerwind’...
Nog tijdens de bouw vroeg het Noordhollands Dagblad op de boulevard voorbijgangers wat ze vonden van
het project. Mensen waren overwegend positief, maar één man vond dat het plan nooit uitgevoerd zou mogen
worden omdat het uitzicht voorgoed bedorven zou worden. “Maar ze staan er al,” merkte de journalist op.
De man was stomverbaasd. Ze waren hem niet eerder opgevallen...
Nu roepen de NGO’s burgers op zich aan te melden voor het project ‘Zeekracht’. De noodzaak van windenergie lijkt doorgedrongen. Men wil het kabinet onder druk zetten haar eigen plannen voor 6.000 MegaWatt
op zee te realiseren. Is daar druk van burgers voor nodig? Mits de condities in orde zijn staan bedrijven te
trappelen om wind op zee aan te pakken. Minister Van der Hoeven van EZ heeft nu een Taskforce wind op
zee ingesteld die haar zal adviseren hoe die condities verbeterd kunnen worden.
De Minister wil niet gaan schuiven met SDE-subsidiegelden, zoals onlangs werd geopperd door PvdA-Kamerlid
Samsom. Voor wind-op-land zit nog veel in het vat. Er is nog slechts voor 2,7 MW en 4,8 miljoen subsidie
aangevraagd, maar er is 1,5 miljard voor dit jaar nog neer te zetten 830 MW. “De vergunningenproblematiek
zorgt voor een lange en onvoorspelbare aanlooptijd en daarmee een onvoorspelbaar verloop van aanvragen.
Ik werk er, samen met andere betrokkenen, hard aan om deze kabinetsperiode zoveel mogelijk wind op land
te committeren,” aldus de EZ-minister. Niet alleen de minister werkt er hard aan. Ook NWEA, ODE en tal van
ontwikkelaars.
Er liggen nog heel wat noodzakelijke pijplijnprojecten voor wind op land te wachten op steun van burgers die
op zee veel minder nodig is. Zouden de NGO’s hun energie niet veel nuttiger kunnen steken in het stimuleren
daarvan? Is het niet de kerntaak van de NGO’s hun leden juist te informeren over wat hier en nu noodzakelijk is
voor behoud van natuur en milieu? Menen de NGO’s nou werkelijk dat de tientjesleden nodig zijn om bedrijven
op zee aan het werk te krijgen? Of moeten die tientjes het kapitaal bijeenbrengen waar banken op blijven
zitten?
Alsnog de groeten uit Egmond aan Zee.

Cees Bakker,
Eindredacteur ODE WindNieuws
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WINDNIEUWS - JUNI 2009

HET GEVECHT EN HET RESULTAAT

Cees Bakker
Eindredacteur en voorzitter Windcoöperatie
‘Kennemerwind’

Het gevecht vóór windenergie is een volgende fase
ingegaan. Vanuit de achterhoede heeft windenergie zich
naar voren gewerkt en gaat nu als de motor van de
nieuwe economie het peloton aantrekken. Na diverse
ontsnappingspogingen in het verleden hebben zich
nu zowel op land als op zee kopgroepen gevormd die knagen aan de regels die tot
voor kort onaantastbaar leken en een eerlijk verloop van de wedstrijd in de weg zaten.
Het moet anders, en wel heden.

Bij deze WINDNIEUWS is het
werkplan ‘Wind op land’ gevoegd.
In dit werkplan geven tal van organisaties aan hoe zij de verdubbeling
van wind op land gaan aanpakken.
ODE en de daarin georganiseerde
windcoöperaties roepen u op om
zelf en samen met anderen lokaal
het initiatief te nemen voor het zelf
opwekken van uw eigen duurzame
energie.

Zit de brochure niet bijgesloten,
Want waarom worden in deze tijd van transitie naar een duurzame energievoorziening
dan is er iets mis gegaan. Vraag
aan windparken op zee strengere regels voorgeschreven dan aan de boorplatforms
hem dan op bij Postbus-51.
van de voorbije economie? Waarom moeten initiatiefnemers voor wind op land zich
De moeite waard!
vanuit een verdedigingspositie naar voren vechten? Waarom moeten we ons nog
steeds de dagelijkse fossiele en nucleaire aanslag op ons bestaan laten welgevallen?
Wie is dat die dat toestaat? Het wordt tijd dat de veroorzakers van de milieu- en
klimaatproblemen ter verantwoording worden geroepen en de spelregels die een
duurzame energievoorziening in de weg staan overboord gegooid worden. Dat zou lekker opruimen en tegelijk worden zowel de
zee als de horizon er een stuk schoner van.
U ontkomt niet aan windpark ‘Burgervlotbrug’ in dit nummer. Het lijkt overdreven. Maar een windpark bouw je niet elke
dag en dit jaar komt er al helemaal niet veel van de grond. Het mag gezien worden en dat doet het ook. Een buurtbewoner die samen met zijn vrouw zijn handtekening bij het Kritisch Platform had gezet kwam nog tijdens de bouw
enthousiast op me af. Prachtig vond hij het. Waarom hij dan getekend had? Och, voor hem had het niet gehoeven,
maar nu het gebouwd wordt is het schitterend. Een lokale ondernemer die voor zijn regionale vereniging een evenement
organiseerde vroeg om een excursie nog vóór het windpark was opgeleverd. ‘Het windpark straalt allure en ondernemingslust uit’, mailde hij. Na 16 jaar tegenwerking zijn dat welkome geluiden. Met ondernemers is het goed toeven
als je zelf een ondernemend type bent.
Toch werd de vreugde wat getemperd toen er na de eerste juli-storm (!) klachten kwamen over geluidsoverlast.
De molens waren nog maar net opgeleverd en de juiste nachtreductie was nog niet ingesteld. Dat werd (in het weekend)
alsnog gedaan.

RECTIFICATIE
In het vorige nummer zijn ongemerkt wat foutjes geslopen. In het artikel van Lothar Ilzhöfer over participatie in zeewind zijn de
laatste regels weggevallen. De laatste alinea had als volgt moeten luiden:
Wanneer dan ook nog zelflevering zonder REB (Regulierende Energie Belasting) en BTW tot de mogelijkheden zou
behoren en de overheid voortvarend te werk zou gaan om haar eigen doelstellingen te realiseren, zou het feest van
offshore windenergie in Nederland compleet zijn.
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WINDNIEUWS - AUGUSTUS 2009

GELUIDEN OVER WIND

Cees Bakker
Eindredacteur en
voorzitter Windcoöperatie ‘Kennemerwind’

In de Staatscourant is inmiddels een publicatie verschenen van wat per 1 januari 2010 zou moeten
gaan gelden als de nieuwe norm voor geluid en veiligheid bij windturbines. Er valt nog wat aan te
verbeteren. Eind september kunnen Kamerleden hierover vragen indienen. Te verwachten valt dat
vooral de VVD (‘schrappen die hap’) en SP (spreekbuis van het Kritisch Platform?) gebruik zullen
maken van de daarna volgende discussie om wind op land zoveel mogelijk te verhinderen. Als het
er op aan komt blijken rare coalities mogelijk. Mijn stemadvies zullen ze moeten missen.
In het concept van de nieuwe regeling is het Van-den-Berg effect meegenomen. Nodig of niet, de productie van zowel geluid
als van windenergie zal er door dalen. Er zullen dus meer windmolens nodig worden om dezelfde energieproductie te bereiken.
De doelstelling staat echter in MW vermogen en niet in MWh productie. Ook molens die stilstaan tellen dus mee...
De Toelichting schept helderheid over de bedoelingen van het besluit. “Het bevoegd gezag kan in bijzondere lokale
omstandigheden, bijvoorbeeld in stiltegebieden, verdergaande bescherming bieden via maatwerkvoorschriften. Daarvoor is
een gedegen motivering een vereiste.” Een motivering lijkt niet zomaar als ‘gedegen’ aangemerkt te zullen worden. En echte
stiltegebieden waren toch al niet de meest kansrijke locaties.
“Aangezien de nieuwe geluidnormering aansluit bij de huidige uitvoeringspraktijk, worden geen belangrijke negatieve effecten voor
de omvang van de geluidhinder in Nederland verwacht. Wel levert het besluit een positieve bijdrage aan het voor de bescherming
van het milieu belangrijke streven tot spoedige uitbreiding van de opwekking van windenergie.”
Dat hebben ook de provinciale Milieufederaties begrepen. Zowel afzonderlijk als samen, onder de paraplu van ‘Natuur en Milieu’,
hebben zij hun windvisie (ter discussie) naar buiten gebracht. De gevolgen van het door sommigen gepropageerde concentratiebeleid komen in de visies van de MF’s duidelijk naar voren. De vertaling daarvan is even schrikken: flink groot (5 MW/stuk) in rijen
van minimaal 8 op een beperkt aantal plekken en de rest slopen. Als dat wet wordt kunnen we in Noord-Holland helemaal opnieuw
beginnen.
Toch zou dat daar ‘op middellange termijn’ 1250 MW moeten opleveren. Tegelijk wordt daar een fervent tegenstander van
windenergie door de jarige MF-NH als ‘duurzaam en dwars’ voorbeeld voor de samenleving, met een parel geëerd.

Aanbevolen: http://www.youtube.com/watch?v=JD0v9_zV2uk
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SABOTAGE

Cees Bakker
Eindredacteur en
voorzitter Windcoöperatie ‘Kennemerwind’
In een tijdperk waarin de hele wereld op het punt staat grootschalig over te gaan op een duurzame
energievoorziening, adviseert de Algemene Energie Raad (AER) om terughoudend te zijn met
windenergie. Verbijsterend! Blijkbaar wil men nog vóór ‘Kopenhagen’ Nederland voor het blok
zetten omdat overgang naar een duurzame energievoorziening de fossiele (en nucleaire) centrales
onrendabel maakt.
Wil men liever alles op alles zetten om snel nog wat nieuwe fossiele centrales aan het net te pluggen? Moet windenergie wijken
omdat die kolen- en kerncentrales anders hun vuile energie niet kwijt kunnen? In wat voor wereld leven deze AER-mensen?
Kijken zij nog wel eens op andere beeldschermen dan die in de regelkamer van hun fossiele centrales?
Het wordt tijd dat de Tweede Kamer de wet ‘Voorrang voor Duurzaam’ snel door de verdere procedure loodst, zodat sabotagepogingen vanuit de fossiele hoek kunnen worden voorkomen.
In het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer wordt democratie steeds meer verward met populisme. U vraagt en wij draaien
ons riedeltje anti-wind af. Althans bij de fractie die zich liberaal noemt. Het rekenonderwijs dat deze woordvoerder(s) hebben
genoten was blijkbaar niet erg ‘realistisch’. En de talloze onderzoeken die telkens hun ongelijk bewijzen zijn ook niet aan ze
besteed.
Partijen die Kopenhagen willen laten slagen zullen - zoals de Club van Rome uitgebreid uit de doeken deed – alles op alles moeten
zetten. Dan kun je een doordachte geluidsnorm - aangepast aan wat onze buurlanden doen - niet zomaar aan de kant schuiven of
windmolens ’s nachts buiten werking stellen zodat ze onrendabel worden en dus niet meer worden gebouwd. Wat willen ze nou
eigenlijk? Nieuwe technologie heeft 30 jaar nodig om tot volle wasdom te komen. Die tijd hébben we helemaal niet meer. Laten we
nou eerst eens gaan toepassen wat we wel ter beschikking hebben en waar we eeuwenlang goed in waren. Voor het te láát is!
Er is bij hele volksstammen nog steeds onvoldoende besef van de enorme opbrengsten in schone stroom die windturbines
genereren. In de kuststrook zo’n 3 miljoen kWh per MW. De grote aantallen huishoudens die daarmee worden bediend blijken
niet bij elk Kamerlid een lampje te doen branden. Zelfs geen LEDje en daar is toch maar weinig voor nodig. Bij sommige Kamerleden kan blijkbaar alleen een flinke atoomstroomstoot voor verlichting zorgen. Net als bij een verslaving. Roepen ze er daarom
steeds om?

NIEUWE EINDREDACTEUR
Mirjam Tielen gaat in het nieuwe jaar de eindredactie van WINDNIEUWS voeren. Zij heeft
eerder vanuit het ODE kantoor ook de redactie
van WINDNIEUWS verzorgd. Mirjam is bekend
met windenergie. Haar hart ligt bij duurzame
energie in het algemeen en bij windenergie in
het bijzonder.

2

WINDNIEUWS - DECEMBER 2009

Minister Cramer heeft blijkens haar weblog nog vertrouwen in de
goede afloop van ‘Kopenhagen’. Ik hoop van harte dat ze gelijk
krijgt. Eéns zal de politiek toch in staat zijn om besluiten te nemen
die nodig zijn om vier jaar na dato ook nog de mogelijkheid van
een leefbare wereld overeind te houden. Dat zou toch moeten
kunnen?
Laat ons bidden.

KOPENHAGEN VOORBIJ

Cees Bakker
Voorzitter Windcoöperatie ‘Kennemerwind’

Foto: Gerhard Mester

De voorbereiding en aanpak hadden me enig vertrouwen gegeven en ondanks mijn slechte
ervaringen met de landelijke media had ik mijn relaties gemeld dat het dit keer wellicht goed zou
uitpakken. Maar de gecombineerde uitzending van NCRV ‘Netwerk’ en VPRO ‘Tegenlicht’ op
14 december jl. was met hetzelfde negatieve sop overgoten als teveel eerdere tv-uitzendingen
over windenergie. Gelukkig was het totale programma nogal vervelend, zodat maar weinigen het
helemaal gezien zullen hebben. Het gemonteerde filmpje kwam pas na 40 minuten in beeld en
was katerverwekkend, net als het resultaat en de gang van zaken in Kopenhagen, waar mensen
van Greenpeace waren opgesloten na het uitrollen van een spandoek tijdens een ‘koninklijke’
ontvangst.

Het zou er volgens de programmamakers om gaan te laten zien waarom duurzame energie in het buitenland zoveel beter
en sneller gaat dan in Nederland. In de voorbereidende gesprekken zijn de diverse oorzaken daarvan en de opeenvolgende
stimuleringsmaatregelen besproken. De positieve kanten van burgerinitiatieven daartoe zijn uitgebreid uiteengezet. Het bleken
achteraf parelen voor de zwijnen…
De makers hadden de uitzending nog optimistisch getiteld ‘Voorbij Kopenhagen’, waar je een positieve ambitie in zou kunnen
zien. Vergeet het maar: emoties wilden ze zien. Mijn constatering dat je geluid van moderne windmolens toch onmogelijk
lawaai kon noemen kon nog net, maar verder moest ik me toch vooral geraakt voelen. Bijvoorbeeld door het fanatisme
waarmee buurtbewoners tegen elkaar zijn opgezet. Maar geraakt werd ik vooral bij het aanschouwen van de gemonteerde
beelden. De programmamakers hadden bij de opname hun best gedaan zoveel mogelijk emotionele tegenstand op te roepen.
Een gezien het doel mislukte uitzending, in tegenstelling tot de later op die avond vertoonde film ‘The Age of Stupid’, waarin
de tegenstand veel beter werd gedocumenteerd.
De raadszaal van Zijpe waar het voorbereidingsbesluit voor het opschalingsproject ‘Jan van Kempen’ moest vallen was
speciaal voor de camera opgetuigd met populistische spreuken van de tegenstanders die - ook al vanwege de camera in voldoende mate waren opgetrommeld. De uitslag van de stemming was negatief, zoals verwacht. De actievoerders juichten,
want ze waren nog diezelfde dag (notabene door de voorzitter van het zogenaamde ‘Kritisch Platform’) op het verkeerde been
gezet.
Dat de geamendeerde Crisis- en herstelwet (die voor meer en snellere windprojecten moet zorgen) geldt voor projecten van
5 MW i.p.v. 10 MW en meer, is geen misleiding door de wethouder zoals gesteld, maar werkelijkheid. Een negatief besluit van
de raad was daarvoor voorwaarde en daarmee is er dus nog een mogelijke redding voor het project. Dat was die avond ook
voor mij nog geen hard gegeven.
Er is dus nog hoop. Ondanks ‘Netwerk’.
Geleerde lessen:
1. Gebruik (voor de camera) je emotie op het juiste moment;
2. Het is niet altijd wat het lijkt;
3. Niets is zeker tot na de uitspraak van de Raad van State.
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INNOVATIEPLATFORM ONTKENT
BELANG KLEINSCHALIGHEID
OP GROTE SCHAAL

Cees Bakker
Voorzitter Windcoöperatie ‘Kennemerwind’
Het innovatieplatform ziet niets in de elektrische auto en energie-activiteiten zoals zonneenergie en wind-op-land. Er moeten keuzes gemaakt worden en het platform kiest voor
technieken waar andere landen minder goed in zijn. Met veel dingen is Nederland te laat of
hebben we anderszins de boot gemist. Dat moet anders, vindt men. Het platform heeft dit
onderwerp echter alleen bekeken vanuit het oogpunt van de Nederlandse grootschalige
bedrijvigheid.
Bekijk je het vanuit de burger of consument, dan komt een heel ander beeld naar voren.
LED-verlichting kan het elektriciteitsverbruik (en de kosten daarvan) van burgers aanmerkelijk doen dalen. Bij het zeer
gewenste afscheid van de gloeilamp kan de spaarlampfase geheel worden overgeslagen. LED-lampen gebruiken slechts
een fractie van de energie die voor een gloeilamp nodig is en ook ten opzichte van de spaarlamp bespaart een LED-lamp
nog drastisch. Jammer genoeg is de lichtopbrengst van de kleinere LED-lampen nog gering. Maar de 6 of 7 Watt LED met
dikke (E-27) fitting is zonder meer uitwisselbaar met een gloeilamp van 60 Watt of meer, en ook nog in een dimbare versie
te koop. Ook de kleinere LED-lampen met dunne (E-14) fitting zijn nog voor de komende zomer in dimbare versies op de
markt, is mij beloofd. Dat is nodig om de lampen in de vele dimbare spotjes te kunnen vervangen. Dan kunnen bij mij thuis
eindelijk die vier gloeilampen van 25 Watt uit de eettafelverlichting. Tot nu toe toch elke keer 100 Watt aan bij het eten.
Daar wil ik zo snel mogelijk vanaf. LED’s kunnen het met slechts 10% daarvan!
Ook bij de keuze voor de opwekking van duurzame energie is het innovatieplatform alleen gericht op de economie van
grote bedrijven en delft de zelfopwekkende burger het onderspit. Zonnestroom komt al helemaal niet aan bod, maar ook de
met zelflevering lucratief samenwerkende burgers in een windcoöperatie op het land worden door het innovatieplatform als
kind met het badwater weggegooid.
Wind-op-zee heeft inderdaad mooie toekomstperspectieven voor een aantal grote bedrijven. En voor banken, want er gaat
heel veel geld in om. Het is vooralsnog ook dubbel zo duur als wind op land en waarom sommige organisaties burgers
willen betrekken bij wind op zee projecten is mij een raadsel.
Moeten we wind-op-land dan nu al vergeten? Zeker niet. Ook als ‘wind-op-zee’ een succes wordt - en dat verwacht ik kan met ‘wind-op-land’ de komende 20 jaar nog heel veel van de benodigde schone stroom worden opgewekt.
Zijn windmolens op land over 20 jaar niet meer nodig, dan kunnen ze eenvoudig worden gedemonteerd en geëxporteerd
naar landen die toevallig geen zee aan hun grenzen hebben. En dat zijn er nogal wat.
We kunnen de fouten uit het verleden wel willen wissen, maar dat moet niet gebeuren door nieuwe fouten te maken.
Economische groei en innovatie moet vooral uit het midden- en kleinbedrijf komen, zoals van mensen als Ruud Koornstra
die de LED-ontwikkeling een enorme push heeft gegeven. En wind op land heeft met veel deelnemende burgers nog een
grote toekomst! De commercie gebruikt de zichtbaarheid van windmolens op het land te pas en te onpas om zich als
duurzaam te profileren. Terecht, want windenergie is met zijn enorme productie het toppunt van duurzaamheid. (zie ook:
www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=56474)
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DEMISSIONAIRE MINISTER EZ
OP HAAR PRAATSTOEL

Cees Bakker
Voorzitter Windcoöperatie ‘Kennemerwind’
Maria van der Hoeven is als (CDA)-minister van Economische Zaken demissionair. Ze wordt niet meer
gehinderd door PvdA-collega’s. In deze omstandigheden durft ze (als minister) uitspraken te doen
waarmee ze afstand neemt van het beleid dat zij tot voor kort - weliswaar niet al te fanatiek verdedigde. Ze vertoont met haar uitspraken de zoveelste staaltjes wispelturig Nederlands beleid
die ondernemers in duurzame technologie al jarenlang naar het buitenland doet vluchten.
Het door de minister bepleite afschaffen van de subsidie op duurzame energie past op het eerste
gezicht in de plannen voor een opslag op de tarieven waardoor na 1 jan 2011 geen sprake meer zou zijn van subsidie vanuit de
rijksbegroting. Maar was het ook zo bedoeld?
De minister vreest met de subsidies op de opwekking van duurzame energie, luie bedrijven te kweken die af zouden komen op plekken
waar de subsidies het hoogst zijn.
Tegelijkertijd staan grote buitenlandse bedrijven te dringen om in Nederland – waar de vestigingsvoorwaarden het meest gunstig zijn nog meer centrales te bouwen die hun voor ons overbodige en ongewenste vuile stroom op een slimme manier gratis (!) naar het
thuisland transporteren.
Het beste argument dat subsidies bedrijven lui maakt, levert hoogleraar Economie Cees van Beers aan de TU-Delft. Hij hekelt de
milieuschadelijke energiesubsidies en belastingvoordelen. “Subsidies op het energiegebruik in landbouw en industrie zijn niet meer van
deze tijd,” zegt hij op www.mejudice.nl, en ook: “Het grootste deel van de milieuschadelijke energiesubsidies stimuleert het gebruik van
fossiele brandstoffen. Afschaffing daarvan zal Nederland sterker, slimmer en schoner maken.”
Het herstellen van de marktwerking kan uitstekend door het afschaffen van alle subsidies die de markt al té lang verstoord hebben.
De Duurzame Energie Koepel roept het al jaren.
Intussen worden buitenlandse investeerders in kolen- en kerncentrales in de watten gelegd omdat bij (de ex-minister van) EZ het idee
leeft dat Nederland, naast de gas- en elektriciteitsrotonde, ook nog het energiebedrijf van Europa zou moeten worden. Een ouderwets
energiebedrijf dan wel, want kleinschalige initiatieven krijgen weinig ruimte. Heeft de minister bijvoorbeeld al iets gedaan aan de door de
Tweede Kamer gevraagde pilots op het gebied van zelflevering van coöperatief opgewekte energie? Er zou op zijn minst een evaluatie
van het Windvogel-Eneco initiatief moeten komen.
Er is een onmiskenbare trend naar decentraal, lokaal opgewekte duurzame energie, waarvoor al 80 initiatieven lopen. Op een congres
over lokale energiebedrijven waren 12 van deze 80 initiatieven genomineerd voor vier Awards die werden uitgereikt door Herma en
Herman Wijffels.
Jammer genoeg werd geen van de twee genomineerde windcoöperatie-pioniers gelauwerd, terwijl die toch de voorlopers waren en al
in de vorige eeuw het spits afbeten. Maar het is de anderen gegund, zeker omdat winnaar ‘Texel Energie’ inmiddels heeft ontdekt dat
windenergie toch echt onmisbaar is…
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DE BEER EN ZIJN HUID

Cees Bakker
Voorzitter Windcoöperatie ‘Kennemerwind’
De aanloop naar de verkiezingen lijkt bedoeld om het beste in mensen en
partijen naar voren te brengen. Dat zou mensen in de verleiding kunnen brengen
op zo iemand te stemmen. Of op een ander dan zij oorspronkelijk van plan
waren. Het tegendeel heeft plaats gevonden en ik vond het weinig verheffend.
De uitslag had van mij net iets anders gemogen en de onderhandelingen die er
op volgden waren gemakkelijker geweest als er in de aanloop wat minder hoog
van de toren was geblazen.
En stel dat er uiteindelijk toch een Groen Paars kabinet komt, wat komt er dan over windenergie in het
regeerakkoord? Vage teksten die tijdens de rit door Europese richtlijnen worden ingevuld, verwacht ik.
“U weet net zo goed als ik dat windmolens op subsidie draaien en niet op wind”, riep onze beoogde premier
de zaal in. Kan iemand na zo’n uitspraak ooit nog leiding geven aan een kabinet met mensen die wel beter
weten? Femke (eindelijk) minister in zo’n kabinet. Wordt de politiek ooit nog geloofwaardig?
Maar misschien valt het allemaal reuze mee. In het verleden waren er goede ministers van Milieu van
andere dan linkse huize. Het belangrijkste is daadkracht en doordouwingsvermogen. Rita, maar dan anders.
Veel mensen hebben ‘strategisch’ gestemd in de hoop dat de PvdA de grootste partij zou worden. Net niet
gelukt dus. Wat zou er gebeurd zijn als die mensen hun eigen voorkeur hadden gevolgd en GL, D66 of zelfs SP
gestemd zouden hebben? Misschien wel hetzelfde als nu. Job zou dan minder vanzelfsprekend de linkse leider
geweest zijn. Femke zou nòg gretiger dan nu naar kabinetsdeelname hebben gelonkt. En Alexander ‘66 zou
met een beetje geluk van oppositieleider zomaar kabinetchef kunnen worden!
Misschien weet u het al, als u deze tekst leest. Het zou een korte kabinetsformatie worden. Vóór 1 juli zou de
zaak rond zijn. Na twee mislukte pogingen (rechts en links af), lijkt het er bij het schrijven van deze tekst nog niet
op. Maar als de snelle conclusies (twee dagen per optie) de vaart er in houden zou het zomaar kunnen. Niet
rechtsom, links-af, maar misschien nog links-om? Het CDA wilde pas weer gaan meedoen als er na een half
jaar nog geen kabinet was.
Dat Femke minister wordt lijkt me nog lang geen uitgemaakte zaak. Als de wens de vader van de gedachte
wordt, kan dat de gewenste uitkomst in de weg staan. Zelfverzekerd op weg gaan naar de gewenste uitkomst
kan daadkrachtig overkomen. Maar is ‘graag willen’ politiek ook verstandig? Het moet niet gaan lijken op het
verkopen van de huid terwijl de beer nog vrij rond loopt.
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RECHTSE WIND…

Cees Bakker
Voorzitter Windcoöperatie ‘Kennemerwind’
Dat er op 1 juli een kabinet zou zijn, klonk ook wat al te parmantig. Als rond
1 september de basis voor een kabinet Rutte is gevormd – en daar lijkt het
vanaf mijn Franse vakantieadres op - heeft de beoogde premier geen drie
weken maar drie maanden nodig gehad.
In voor- en achterkamertjes, de inhoud voor iedereen verborgen, worden
rechtse plannen gesmeed nu het ijzer daarvoor heet lijkt. Het CDA (dat pas
wilde meedoen als er na een half jaar nog geen kabinet was) heeft zich in een machtspositie weten te
draaien. De bestuurderspartij lijkt met een onevenredig groot aantal ministers in het kabinet te komen,
ondanks de interne tegenstand, het geringe stemmenaantal en een drastische krimp van het aantal
ministeries. Ook Wilders kan zaken die niet volledig zijn dichtgetimmerd naar zijn hand zetten. Wat is
logisch aan zo’n kabinet?
Hoe onze korte termijn toekomst er uit zal zien is wellicht al duidelijk als u dit leest, maar een gunstige
situatie voor duurzame energie lijkt het niet te worden. En dat ondanks het SEO advies in die richting
en het succesvolle burgerinitiatief van zeven politieke partijen voor hernieuwbare energie dat zich met
40.000 handtekeningen (bijna) verzekerd weet van een Kamerdebat. Bijna, want de Kamer moet het
initiatief eerst nog ontvankelijk verklaren.
Ook ODE heeft, als vertegenwoordiger van burgers voor duurzame energie, samen met de ZPV
(zonnestroom producenten vereniging) haar advies aan de nieuw te vormen regering schriftelijk
meegedeeld. Inspelend op de bezuinigingsdrift kan de omslachtige rijkssubsidie op energiebesparing
en duurzame energie verdwijnen en vervangen worden door een veel degelijker feed-in systeem.
Slecht geïsoleerde woningen kunnen eenvoudig onverkoopbaar verklaard worden en als alternatief
voor de algemene energiebelasting is een hoge CO2-belasting beter. Voor een succesvolle uitvoering
van het nieuwe beleid is dan natuurlijk iets beters nodig dan wat tot nu toe als ministerie van EnerZie
functioneerde.
Hare Majesteit kreeg een afschrift van dit advies, want wie weet welke invloed zij nog kan uitoefenen.
Beoogde machthebbers die een vertekend beeld hebben van waar windturbines op draaien hebben
alle goede adviezen nodig om ooit nog tot een beter inzicht te kunnen komen.
Misschien kan collega Sarkozy nog hulp bieden. Ik bezocht familie
bij het Franse windpark ‘Saint Crépin’. Dat Frankrijk mooi was
bleek al uit de plaatjes op de ‘Total’ benzinepomp. Frankrijk gaat
op korte termijn 3.000 MW wind op zee realiseren, schreven de
kranten. Daarvoor heeft Rutte’s geestverwant zelfs geen Crisisen herstelwet nodig. Rechtse windenergie is dus best mogelijk.
Is er nog hoop?
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ONAFHANKELIJK

Cees Bakker
Voorzitter Windcoöperatie ‘Kennemerwind’
Het najaar staat telkens weer bol van belangrijke gebeurtenissen op het
gebied van energie. Dit najaar is bijzonder door het aantreden van een vers
kabinet dat het niet zo nauw lijkt te nemen met eerder vastgesteld beleid.
De maatschappij zal zich moeten instellen op een cyclus van vier jaar
achteruitgang. Van investeerders in duurzame energie wordt wel erg veel
flexibiliteit verwacht.
De atoomlobby heeft een langere adem die bovendien steeds heter wordt. Energiebedrijf Delta heeft
samen met het Franse atoomstroombedrijf EDF haar plannen voor een tweede kerncentrale in Borssele
gereed. Binnenkort kan de vergunning aangevraagd worden waarvoor VROM nog de voorwaarden heeft
mogen opstellen. Zou dat - samen met de LUW plannen voor wind op land - de reden zijn waarom het
kabinet Rutte-Verhagen het VROM departement onmiddellijk heeft opgedoekt?
De prioriteit van de nieuwe regering ligt niet bij windenergie. Het was al jaren geen hobby van de VVD
woordvoerders Zijlstra en De Krom. Bij de presentatie van het regeringsbeleid mochten zij links en rechts
achter Rutte zitten en waren daardoor als trouwe vazallen vrijwel voortdurend in beeld. Aan deze beloning
voor goed partijgedrag kan de nieuwe VVD-woordvoerder René Leegte zich spiegelen. Zijn schaduw viel
vooruit in een interview van Michael Persson in de Volkskrant. Uit zijn uitspraak: “Wie zonder subsidie niet
kan concurreren, moet toch echt zelf zijn bestaansrecht bewijzen” blijkt dat hij de term ‘subsidie’ nogal
letterlijk neemt. Ik versta daar alle financiële overheidssteun onder, dus ook het vrijwaren van belasting.
En eigenlijk ook de steun van de vanzelfsprekendheid waarmee de ‘oude energie’ haar gang kan blijven
gaan. Ook het klimaat is voor hem geen item. “De al dan niet door mensen veroorzaakte opwarming, en
of er zeespiegelstijging plaats vindt of niet,” zijn volgens Leegte “academische discussies die afleiden van
de vraag hoe we onafhankelijk worden in de energievoorziening.”
Bij dit alles komt de grote leegte die - ook bij ons - achterblijft na de dood van de Duitse econoom en
parlementariër Hermann Scheer. Hij noemde onze afhankelijkheid van marginale fossiele en nucleaire
energiebronnen de grote tragedie van onze huidige beschaving. Acht minuten energie van de zon
(en de daardoor veroorzaakte energievormen zoals wind) levert de energie op die we jaarlijkse verbruiken
aan fossiele en kernenergie. Dat deze duurzame energie niet voldoende zou zijn als vervanger van fossiele
en kernenergie noemde hij belachelijk.
Het gaat niet alleen om de onafhankelijkheid van voldoende voorraden aan fossiele en nucleaire energie,
het gaat er vooral om ons ecologisch systeem te beschermen tegen nadelige gevolgen van het gebruik
daarvan. Door zon en wind worden we bovendien onafhankelijk van anderen, want die bronnen blijven
altijd beschikbaar en zijn niet verhandelbaar. Wat een geluk!
Voor de noodzakelijke omschakeling naar duurzame energie hebben we minder tijd dan sommigen ons
willen doen geloven.
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