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DRV & U16 bieden meer dan klimaatakkoord en RES vragen.
Klimaatakkoord en RES vragen voor heel NL 35 TWh ( per jaar ! )

DRV maakt qua landoppervlak 0,3 % van NL uit ( 100 van de 34065 km² ). 0,3% van 35 is 0,1 TWh.

U16 maakt qua landoppervlak 3,4% van NL uit ( 1149 van de 34065 km² ). 3,4% van 35 is 1,2 TWh.

Deze cijfers worden niet weersproken door wethouder. Bod DRV(0,61) en U16(1,8) kan fors omlaag

Doelen van het klimaatakkoord zijn reeds bereikt.
Dr. Martien Visser is lector energietransitie aan de Hanzehogeschool. Hij is dé expert op het gebied
van de energietransitie en houdt alle energieprojecten bij waaraan SDE subsidie is toegekend. Niet 
over 2019 zoals het Plan Bureau van de Leefomgeving maar per dag. Volgens hem is, volgens de 
strenge criteria van het klimaatakkoord voor het meetellen, het doel van 35 TWh reeds gehaald. 
Ook als we er rekening mee houden dat een percentage van de toekende subsidies voor 
zonneweides niet door kan gaan vanwege het overvolle elektriciteitsnet. Zie hier1 het interview 
met hem en de samenvatting ervan.

Na het klimaatakkoord wil iedereen op zee verder
Het klimaatakkoord is niet genoeg om klimaat te redden; daarvoor is meer nodig. De programma's2

van nagenoeg alle politieke partijen voor de afgelopen verkiezingen zijn duidelijk. Bij wind op zee 
ligt de toekomst. Daar is genoeg ruimte om Nederland groen te maken. Veel goedkoper ook dan 
zonneweiden en windturbines op land. Veel sneller te realiseren ook en met veel minder 
weerstand en geluidsoverlast. Zie ook ons verhaal3 over wind op zee.

Provincie gaat niet aanwijzen
Weesp, Stichtse Vecht en Wijk bij Duurstede hebben geen windturbines nodig. 35 TWh doel is 
reeds behaald. Juridische grondslag RES twijfelachtig4. Provincie gaat hooguit overleggen.

Tenslotte:

Uitspraak Europeese Hof: voorzorgsbeginsel verbiedt risico's nemen met volksgezondheid.

Geluidsnormen bij buren voor warmtepompen strenger dan voor windturbines. 60% strenger en 
betreffen maxima in plaats van gemiddelden. ( bron vereniging “Eigen Huis” )

Kennisbundel windturbines van het Institituut Fysieke Veiligheid ( een Zelfstandig Bestuur Orgaan 
belast met een overheidstaak ) berekent op pag 5 dat de opgave voor wind op land van het 
klimaatakkoord al is ingevuld.

“Wat als”  klimaatakkoord onvoldoende uitgevoerd, factsheet van NP-RES: DRV vrijuit want 35TWh
gehaald en andere voorwaarden voor ingrijpen niet van toepassing.

Klein land, grote keuzes van Denkwerk ( o.a. Hans Wijers ), Boston Consultance Group ( p 23 .. 32 )

1 https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/MartienVisserRES.pdf
2 https://netvouz.com/koks/folder/4971429858541720776/pers+en+wetenschap+VERKIEZINGSPROGRAMMAS
3 https://windalarm.amsterdam/wind-op-zee
4 https://vng.nl/artikelen/door-de-strot-geduwd-douwe-jan-elzinga-over-de-res
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