
Aan: 

Alle Provinciale Statenleden van Nederland. 

 

In het Nederlands Klimaatakkoord ontbreekt de 6e overlegtafel!  

De BURGER overlegtafel. 

Geachte Statenleden, 

 

Sinds enige tijd is er een overheidsinitiatief voor een energietransitie losgebarsten. 

Dat heeft op 10 juli j.l. geresulteerd in een opzetje voor een Nederlands 

Klimaatakkoord. Dit opzetje wordt alom bejubelt. Vooral door diegenen die hier 

veel geld aan gaan verdienen. Voor hen is het ‘Tafeltje Dek Je’. Het gaat een 

enorme hoeveelheid geld kosten. Miljarden. Wie hiervoor de rekening gaat betalen, 

wordt in dit opzetje niet vermeld. De weerloze burger zal wel weer als ‘Ezeltje 

Strek Je’ worden gebruikt. Het wordt hoog tijd voor de ‘Knuppel Uit De Zak”. 

Vinden wij. 

 

Windmolens op land. 
Wij als actiecomité richten onze aandacht alleen op windenergie op land. In alle 

geniepigheid wordt er in het Klimaatakkoord opzetje, als het over windmolens op 

land gaat, steeds weer gerefereerd aan het belang van een maatschappelijk 

draagvlak hiervoor onder de bevolking. Dat is echter bestuurlijke en politieke 

onzin. Burgers die er direct in hun omgeving mee te maken hebben gekregen weten 

dit inmiddels maar al te goed. Initiatiefnemers voor windparken worden ruimhartig 

ondersteund door politici, bestuurders en hun ambtenaren om hun plannen, zonder 

enige vorm van draagvlak onder de bevolking, er procedureel succesvol doorheen 

te drukken. Tot aan de Raad van State toe. Alle politieke partijen die ‘draagvlak 

voor windmolens’ als gewenst in hun verkiezingsprogramma hebben staan, hebben 

òf geen kennis van de wettelijke regelingen die ten grondslag liggen aan de Rijks, 

Provinciale en Gemeentelijke Coördinatie Regeling, òf zij belazeren ons 

opzettelijk. 

 

Is er wel maatschappelijk draagvlak voor windmolenparken op land? 
"De transitie naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem is ‘van iedereen’. Dat is 

cruciaal om maatschappelijk draagvlak te behouden en te bevorderen. De transitie 

is een gezamenlijke opgave van burgers, marktpartijen, overheden, 

maatschappelijke organisaties en de wereld van kennis en wetenschap." Zie bijlage 

onder 2.1. 

 

Het Klimaatakkoord. 
Wat er in Het Klimaatakkoord precies verstaan moet worden onder 

‘maatschappelijk draagvlak' wordt, zoals altijd, nergens nader gedefinieerd. Uit 

ervaring weten we in Friesland inmiddels dat daar, te pas en te onpas, nogal 

opportunistisch mee wordt omgesprongen. De meerderheid van de politieke 

partijen in Friesland stellen een draagvlak voor windparken als ‘wenselijk’ voor de 



realisatie hiervan. Wij hebben de indruk dat dat voor alle provincies geldt. Maar dat 

draagvlak is in Friesland, zoals waarschijnlijk ook in de rest van Nederland, op 

slechts enkele plaatsen aanwezig. Vooral dorpsmolens zijn hier erg gewild. Maar 

dorpsmolens wil de provincie niet. Precies op de plek waar geen ènkel draagvlak is 

onder de bevolking, dreigen nu 9 giga-molens met een tiphoogte van 208 meter 

geplaatst te worden. Als dit plan door de PS van Friesland op 18 juli a.s. 

geaccordeerd wordt, is niet alleen heel Friesland maar héél Nederland hierna 

vogelvrij voor windmolenparken. Simpelweg omdat op windmolens “De besluiten 

afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van  toepassing zijn” en “Er 

geen wettelijke regel is die bepaalt dat een ruimtelijk plan een ontwikkeling alleen 

mogelijk mag maken als daarvoor voldoende draagvlak in de omgeving bestaat”. 

(Raad van State. 21 februari 2018) 

 

5 Overlegtafels. 
In de gezamenlijke opgave van een energietransitie worden burgers uitdrukkelijk 

genoemd als belangrijke deelnemers aan de overlegtafelgesprekken. Ze zijn echter 

nóóit voorzien van een eigen overlegtafel! Ook niet van een plekje aan een van de 

vijf andere tafels. Burgers zijn dus tot op heden nog steeds nergens aan het woord 

geweest. Moeten die hun heil dan maar zoeken bij hun politieke 

volksvertegenwoordigers? Bij deze richten wij ons dan ook tot u. 

 

De politiek. 
Internationale, Europese en landelijke politici weten al jaren hoe het CO2 probleem 

opgelost kan en moet worden. Alleen als we vervuilen zó duur maken dat het 

goedkoper wordt om niet te vervuilen, komen we waar we wezen willen. Het EU-

ETS was een moedige Europese poging daartoe. Die is faliekant mislukt omdat, bij 

de start in 2005, juist de grootste vervuilers, de multinationals royaal voorzien 

werden van gratis uitstootrechten. ±50% van het totaal. En juist déze vervuilers 

liggen nu dwars om ook maar iets bij te dragen aan het terugdringen van hun 

(±90%) bijdrage aan de CO2 uitstoot. Hun eeuwige dooddoener dat het hun 

concurrentiepositie zou ondermijnen, is een flagrante leugen.  

 

De geldjacht op weerloze burgers is van alle tijden. 
Al sinds de middeleeuwen worden burgers, door de machtigen onder ons, gebruikt 

en vooral misbruikt om bij te dragen aan de vergroting van hun vermogen, en dus 

hun macht. Ook nu dreigen alleen weer de weerloze burgers opgezadeld te worden 

met het betalen van de rekening van dit opzetje van een Klimaatakkoord. Niet 

goedschiks, dan kwaadschiks. (Ed Nijpels onlangs in Eigen Huis Magazine) 

 

Provinciale Statenverkiezingen 2019. 
Er is uit de wereld van kennis en wetenschap veel zinnigs te vertellen over het ‘nut 

en noodzaak’ van windenergie. De discussie over nut en noodzaak van windenergie 

is in Parlement nooit gevoerd. In de aanloop naar de komende Statenverkiezingen 

van maart 2019 heeft u nu een unieke kans om, specifiek op het gebied van 

windenergie, deze discussie eindelijk eens open te breken. Ons idee is om, ruim 



voor de Statenverkiezingen, een onafhankelijke voorlichtingskrant of brochure toe 

te sturen aan alle kiesgerechtigden in Nederland. Maak het onderdeel van uw 

verkiezingsprogramma’s. Spreek u uit over de (onacceptabele) wettelijke positie 

van omwonenden en het totaal ontbreken van enige zeggenschap over de omvang 

en de vormgeving van windmolenparken. U kunt door het helpen realiseren van 

deze voorlichtingskrant of brochure, het imago van de provinciale politiek een 

flinke opknapbeurt geven. Het zou een voorbeeld kunnen worden voor de 

landelijke politiek. Wij hebben onlangs de PS verzocht om het (uitgestelde) besluit 

over windpark Nij Hiddum-Houw op 18 juli a.s. verder uit te stellen tot na de 

Statenverkiezing en de GS te verzoeken om, voor een onafhankelijke 

voorlichtingskrant of brochure, spoedig een toereikend budget ter beschikking te 

stellen. Misschien is het zelfs mogelijk om deze unieke voorlichtingsactie landelijk 

te maken en hiervoor een toereikend budget vrij te maken via het IPO. 

Dringende oproep aan u allen. 
Als onze provinciale volksvertegenwoordigers kunt u het burgers niet aandoen deze 

dringende oproep naast u neer te leggen. Wij zien dan ook uit naar een spoedige 

positieve reactie van uw kant. Wij zijn ten alle tijden bereid en in staat om, tegen 

alleen onkostenvergoeding, verdere invulling en medewerking te geven aan de 

inhoudelijke uitvoering en technische realisatie van de voorgestelde 

voorlichtingskrant of brochure. 

 

Voor nu een vriendelijke groet. 

 

Simon Berndsen 

drs. Riet Bakker 

Actiecomité Genôch=Genôch Frl. 

Kritische voorstanders van verduurzaming 

Dorpsweg 9 

8753JC Cornwerd 

0515233867 

Aanvullende informatie. 

Het Klimaataccord: 

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2018/07/10/eerste-belangrijke-stap-

naar-klimaatakkoord 

Windparken op land: http://www.ipo.nl/publicaties/wind-op-land-later-dan-

gepland-maar-meer-dan-voorzien 

Zie voor verdere informatie: http://www.ipo.nl  
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