
Amsterdam ( op de grens met DRV ), 8 juni 2021

Geachte Griffie,

Gisteravond na mijn inspraak in de commissievergadering van de Ronde Venen over het aanwijzen 
zoekgebieden zon en wind kreeg ik daar vragen over.
Hierbij mijn antwoord op papier en de nodige verwijzingen.
De vraag was om te onderbouwen dat de klimaatakkoord opdracht van 35 TWh/jaar al is volbracht 
volgens de RES-normen. 
Ik verwees daarbij naar dr Martien Visser, lector energietransitie van de Hanzehogeschool. Hij 
heeft een database opgezet waarin hij realtime bijhoudt hoeveel duurzame energieopwek al is 
gerealiseerd en voor hoeveel er al SDE subsidie is toegekend. Alles volgens wetenschappelijke 
criteria. Hij is een serieuze gesprekspartner voor het ministerie en het PBL. Zijn bevindingen 
worden niet betwist.
De projecten in de pijplijn voor zonne-energie met SDE subsidie toegekend sneuvelen soms alsnog 
omdat er geen toestemming komt van de netwerkbeheerder vanwege tekort aan 
netcapaciteit( voorheen ca 50%, tegenwoordig minder  omdat die toestemming nu voorwaarde is 
voor SDE-subsidie). 
Ook als hiermee rekening wordt gehouden is de stand op grond van de meest actuele gegevens, 
volgens Visser, dat de doelstelling van het klimaatakkoord is gehaald. Volgens de criteria van het 
klimaatakkoord en van de RES die het meerekenen van de gecorrigeerde pijplijn toestaat. 
Het PBL ( Planburo Leef Omgeving ) baseert zich op data die inmiddels anderhalf jaar oud zijn. Dat 
is terug te vinden in hun publicaties en wordt door niemand betwist. Ook niet door de wethouder.

In dit interview is het betoog van dr Martien Visser terug te horen. Hier vindt u mijn samenvatting 
van zijn interview met een tijdslijn voor de belangrijke uitspraken.

In mijn langere schriftelijke inbreng vindt u alle links die mijn betoog schragen en de argumenten 
waarom de provincie niet zal aanwijzen als DRV geen windturbines plaatst.

Mijn tijd was net te kort voor mijn laatste zin. Ik wil hem u niet onthouden:

Ronde Venen: maak uw RES opgave proportioneel naar oppervlak. U16 
idem, zie mijn schriftelijke inbreng.

Hier vindt u de eenvoudige schriftelijke berekening van deze evenredige opgave.
Mijn gesproken tekst vindt u hier. 

Nogmaals dank aan de voorzitter, de commissie en de griffie voor de mogelijkheid om het woord 
tot u te voeren en documenten als deze in te dienen.

Met vriendelijke groet,

Arthur Koks

Link naar dit document zelf. Een zelfverwijzing.
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