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Geachte leden van de Provinciale Staten, 

 Hierbij mijn bijdrage naar aanleiding van een oproep in weekblad “ De brug 

“ , waarmee ik uiting wil geven aan  mijn zorgen met betrekking tot 

de  ‘energietransitie ‘.   

 Hiltje Keller van de Partij voor de Dieren zegt: “ wij weten van alles de prijs 

maar niets de waarde “. Kennelijk toch niet de prijs van de ‘energietransitie’, 

want die zal heel erg hoog worden.  Ook voor het landschap waar 

zonnepanelen op worden geplempt, bossen die worden verbrand in centrales 

of om biobrandstof te produceren, want inderdaad lijkt steeds meer te 

gelden als het over de energietransitie gaat: “alles van waarde weerloos “.   

Ik heb de kadernota niet gelezen, maar naar ik aanneem zullen er weer veel 

maatregelen in staan die te maken zullen hebben met wat voorheen nog het 

milieu of energiebesparing werd genoemd, nu worden aangeduid met de 

term klimaatverandering. 

 Niets is te gek in de strijd tegen stijgende zeespiegels en het giftige gas 

CO2, waardoor we op termijn gefrituurd zullen worden volgens Rutger 

Bregman.  Een van de maatregelen van de Provincie is de aanleg van een mat 

van zonnepanelen bij de Kockengen, zo hoorde ik onlangs op radio Utrecht. 

(waar ze verder prima muziek draaien. )  Verder gaat men proeven doen 

met  vergisting van natte biomassa.  Het lijkt wel luilekkerland daar.  

Bijna dagelijks worden wij 'sceptici ': de tegenstanders van de 'alarmisten' in 

de klimaatdiscussie en waarlangs de politieke lijnen worden getrokken, 

geconfronteerd door dit soort radio , krant en TV berichten. De 

energietransitie moet leiden tot een wereld waarin het verbranden van fossiel 

brandstoffen tot het verleden zal behoren,z is de overtuiging. Bij de 

uitwerking wordt met gemak 35 jaar in de tijd gekeken. 

Ik begrijp dat inmiddels vrijwel alle leden van het Provincie bestuur achter de 

plannen en maatregelen staan. Wellicht alleen die van PVV niet.  

Ondanks alle miljarden die de provincie nog voornemens is te gaan uitgeven 

in haar strijd de uitstoot van dat vermaledijde en inmiddels als giftig 

aangeduide, CO2 -gas, dat evenwel planten doet groeien dankzij het 

machtige proces van Fotosynthese en daarbij weer zuurstof produceert voor 
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mens en dier ( zie de Taxonomie van de Plantae en Animalia van Lineaus ), zal 

die geen gram verminderen.  Integendeel!  Windmolens, zonnepanelen en 

alle installaties die zullen worden gebouwd om onze aarde van de ondergang 

te redden, zullen de output zijn van de ons bekende industrie die, sinds de 

uitvinding van de stoommachine die de mens ongekende welvaart bracht, 

gedreven wordt door het verbranden van fossiele brandstoffen. De uitstoot 

van CO2 juist zal toe- in plaats van afnemen en –zeldzame- grondstoffen 

zullen versneld uitgeput raken en omgezet in afval.  Bijvoorbeeld olie om - 

niet reversibele/thermoharders- kunststoffen van te produceren voor wieken 

van windmolens en cement, scherp zand en grind voor het maken van 

betonblokken voor fundaties.  

In 2050 zal men in de grafieken kunnen zien dat de curve van het 

energieverbruik en de groei va de afvalbergen een enorme stijging zal 

vertonen als gevolg van de ‘energietransitie’: zoveel is zeker.  Ook zal de 

grafiek laten zien dat het aandeel zonne- en windenergie nooit groter werd 

dan maximaal 30 % om de simpele reden dat de zon niet langer ging 

schijnen en het ook al niet meer en harder ging waaien. ( Ook al werd dat 

voortdurend gesuggereerd door bijvoorbeeld weerman Hiemstra bij de NOS 

)  Bovendien was ook gebleken dat een steeds groter aandeel van de 

productie van zonne- en windstroom ‘doorgedraaid’ was en het aantal black-

outs dramatisch toegenomen, een en ander als logisch gevolg van de 

exponentiele toename van het 'geïnstalleerd vermogen’ waarover de media 

telkens euforisch hadden bericht, maar waar de 1ste Wet van Kirchhoff en 

stokje voor had gestoken.  Zo bleek uit alles dat de beleidsmakers toen 

gewoonweg niet hadden willen luisteren naar de ingenieurs die daarvoor al 

jaren tevoren hadden gewaarschuwd.   

100derden miljoenen waren verspild.   

U weet natuurlijk hoe de energietransitie wordt gefinancierd: door de 

overheveling van geld van arm naar rijk, middels het inmiddels beproefde 

recept van ‘de provider’.  Investeerders krijgen de garantie van een riant 

rendement.  Energie was een basale voorwaarde voor het laten functioneren 

van een economie, maar dat idee was verlaten toen de energievoorziening-

ook- werd geprivatiseerd en er winst met energie gemaakt ging worden. 

Duidelijk mag zijn dat de kleine burger ook in dit spel het onderspit zal 

delven en de ongelijkheid tussen de armen en rijker alleen maar nog groter 

kan worden.  In dat perspectief is het des te onbegrijpelijker dat juist de 

partijen die zo voor gelijkheid zijn, tegelijkertijd de voorstanders van deze 

energietransitie zijn.  Ze hadden kunnen leren van Duitsland waar het woord 

'energiearmut' al jaren is ingeburgerd. Veel mensen kunnen daar de 

energierekening niet meer betalen vanwege het hierboven genoemde 

omslagstelsel.  Erg pijnlijk ook omdat het doel, namelijk het terugdringen van 



de CO2 uitstoot niet werd gehaald. Uiteraard vanwege de logica zoals 

hierboven geschetst.    

Ik maak me geen illusies dat de trein in de komende jaren zal 

stoppen.  Gisteren had ik een gesprek met een directeur van Stork die op de 

puinhopen van de Duitse energiewende een prachtige kans zag voor de 

volgende winstgevende business case. Dat vertelde hij zonder enige 

terughoudendheid of gène en onlangs las ik in de VK en artikel van een 

‘ondernemer’, die trots vertelde hoe hij met subsidies binnen liep met het 

vernielen van het landschap.  Nou ja, dat was het toch al vanaf Almere. 

  

En dat doen ze allemaal voor de generaties die na hen komen.  

  

  

  

Hoogachtend , 

Bert Pijnse van der Aa 
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Onder andere de energie bibliotheek met een beknopt overzicht van 

onderwerpen over ‘energie “en de mogelijke gevolgen.  

Verder kan ik u van harte de volgende sites aanbevelen: 

Gert jaap van Ulzen ( prominent VVD er ) 

http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/  

www.climategate.nl 

een site waarop veel ingenieurs schrijven die het land nog hebben 

opgebouwd, maar nu recht in het gezicht worden uitgelachen.  Natuurwetten 

zijn zoooooo passé .  

De groene rekenkamer: 

Ook een site waar alarmisten niets van willen weten. Daar berekeningen over 

de kosten voor de burger die oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Een 

schoon milieu mag wat kosten roepen ze allemaal. De praktijk is dat 

http://www.bureaulesswatts.nl/
http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/
http://www.climategate.nl/


zonnepanelen uit China worden geïmporteerd . Zo goedkoop mogelijk en 

onder mensonterende omstandigheden gemaakt door chineesjes.  Dan was 

het milieu ineens toch wat minder belangrijk leek het en de prijs belangrijker 

dan de waarde.  
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