
                                        nationaal kritisch platform windenergie 
 
 
 
 
 

Notitie voor een gesprek met Ton Heerts, voorzitter FNV 
 

Voor de windenergieplannen van het Nationaal Energieakkoord bestaat geen deugdelijke 

onderbouwing. Een transparante integrale analyse van de voor- en nadelen van het rijksbeleid heeft 

nooit plaatsgevonden. Het ministerie van EZ blijkt zelfs niet te weten hoeveel de windmolens 

daadwerkelijk aan de beoogde CO2 reductie bijdragen, en wenst daar ook geen onderzoek naar te 

verrichten. De SER weigert tot dusver vragen over dit onderwerp te beantwoorden. 

 

Ook over de kosten voor de burger bestaat grote onduidelijkheid. Aanvankelijk, in de zomer van 

2013, kostte de windenergie van het Energieakkoord 3,7 mld. euro op zee (EIB) en nul mld. op land 

(CPB).1 Toen dit niet houdbaar bleek, groeide het bedrag stapsgewijs en kwam de minister 

uiteindelijk op 18 mld. Euro uit. Met de sector werd afgesproken dat de molens op zee voor dit 

zullen worden geplaatst, maar nog steeds was niet duidelijk wat we precies voor die 18 mld. precies 

zouden gaan kopen. Al gauw verdween de aansluiting op het net uit de afspraak, wat in een klap 

zo’n 25 % scheelt. 

 

Een ander onopgelost probleem is het verschil tussen de bruto en netto opbrengst, want de 

hoeveelheid stroom die de molens aan de voet verlaat, draagt netto maar voor een deel bij aan 

onze energievoorziening.2,3 Het is mogelijk uit de praktijkgegevens van de netbeheerders te 

becijferen welk deel van de windstroom netto overblijft, maar EZ weigert hiertoe opdracht te 

geven. EZ komt niet verder dan naar oude ontoereikende modelberekening te verwijzen, ondanks 

de alarmerende resultaten die ons vanuit de buitenlandse praktijk bereiken. 

Onze zorgen zijn ongegrond, zo zeggen enkele hoogleraren van de TU Delft en Universiteit Utrecht 

op openbare bijeenkomsten. Maar desgevraagd blijken zij voor hun bewering nimmer feiten of 

publicaties uit de praktijk te kunnen aandragen. 

 

In het Energieakkoord is het onderdeel windenergie eenzijdig tot stand gekomen, alleen 

uitgenodigde organisaties namen aan het gesprek deel. Milieuorganisaties en energiebedrijven 

zaten aan, maar bijdragen van andere groeperingen zoals de NLVOW en het NKPW waren niet 

welkom. Een brief aan de betreffende commissies van de SER waarin het NKPW samen met 87 

groepringen in het land op de problemen wees 4, werd geweigerd. Aanvankelijk met als reden dat 

men net midden in de besprekingen zat, even later omdat de onderhandelingen geen SER zaak 

zouden zijn en dat de SER alleen maar de besprekingen zou faciliteren. Een verzoek van de NLVOW  

tot inzage in de documenten waarin een afweging wordt gemaakt tussen de voor- en nadelen van 

windenergie op land werd om dezelfde reden geweigerd. 

 

Ondanks het ontbreken van iedere vorm van de onderbouwing stelt de regering alles in het werk 

om de plannen door te drukken. De Crisis en herstelwet en de Rijkscoördinatieregeling hebben de 

beslissingbevoegdheid bij de lagere overheden weggehaald, en de provincies zijn gedwongen 
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honderden megawatts op land te realiseren. De geluidsregels werden fors versoepeld5, waarbij het 

ministerie van VROM er niet voor terugschrok de Tweede Kamer van onjuiste informatie te 

voorzien. Het gevolg is dat de geluidsnorm bij ons minstens tweemaal zo ruim is als overal elders in 

Europa.6 

 

Nederland wil 18 mld. (volgens Kamp) tot meer dan 50 mld. euro (volgens ons en anderen) aan 

subsidie voor windenergie uitgeven zonder voldoende kennis te hebben van wat al dit geld gaat 

opleveren. Het is wrang dat dit geld verloren dreigt te gaan voor wel werkzame manieren om te 

verduurzamen: besparing door zuinige woningen en gebouwen, zuinige auto’s7, vermindering van 

het vliegverkeer en efficiëntere industrie (deze vier vormen verbruiken 80 % van onze energie), 

zonne-energie  en onderzoek naar veilige vormen van kernenergie (thorium). Voor heel wat lagere 

bedragen staat Den Haag op zijn kop, maar hier niet. De rekening gaat immers niet naar Den Haag, 

maar via de energiebelasting voornamelijk naar de particuliere huishoudens. Den Haag kan hier dus 

ook niet op bezuinigen, en merkt er alleen wat van via het koopkrachtplaatje van de burger. In een 

tijd waarin Den Haag de grootste problemen heeft om bezuinigingen te realiseren, dreigt een 

veelvoud van dit bedrag zonder deugdelijke onderbouwing aan windenergie te worden uitgegeven. 

 

Fred Jansen, voorzitter NKPW, 21 januari 2016. 
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