
Geachte leden van de provinciale staten.

Ik wil het graag nog even hebben over de 35 TWh doelstelling.

Als we kijken naar de toegekende SDE subsidies, dan zien we dat deze doelstelling al is gehaald. 

Helaas zijn er nog steeds mensen die ontkennen dat de 35 TWh zeker gerealiseerd gaat worden. En 
politici zoals de heer Stigter en mevr. Van Doorninck praten hier de hele tijd mooi omheen.

Waarom zetten we deze RES plannen door als deze doelstelling is gehaald? 

Een veelgehoorde tekst: 

We moeten inmiddels naar 55% CO2 reductie en we hebben alle elektriciteit nodig die er is.

Over die verhoogde doelstelling:

In het klimaatakkoord staat over de verhoging van productie van hernieuwbare elektriciteit:

Partijen zijn bereid om het gesprek aan te gaan over een eventuele verhoging van de ambities voor 
Hernieuwbaar op Land, onder voorwaarden dat allereerst wordt gekeken naar de mogelijkheden 
voor Wind op Zee.1

Het klimaatakkoord verplicht u om naar zee te kijken.

Waarom doet u dit niet?! Waarom doet u niet wat we is afgesproken: Een nieuwe afweging, waarbij
eerst naar zee wordt gekeken!

De rijksoverheidswebsite windopzee.nl geeft aan dat er volgens een scenariostudie van Berenschot 
ruimte voldoende is op zee voor de energievoorziening in voor 205023.

Dan de claim dat we alle stroom nodig hebben:

Op dit moment is niet de hoeveelheid stroom die we opwekken de bepalende factor voor de 
snelheid, maar de vraag. Dat blijkt ook uit de brief van de minister van EZK van 28 april. Hij schrijft er
10 GW extra vermogen op zee zal worden gerealiseerd, vanwege extra vraag vanuit de industrie tot 
20304. Uit die brief komt ook naar voren dat de snelheid van de energietransitie wordt bepaald door 
de snelheid waarmee de vraag groeit: De elektrificatie van de industrie.

De hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit is helemaal niet meer het probleem!

Er is dus geen enkele reden om op dit moment met grote haast windmolens op land te bouwen.

Ik vraag u om:

Neem een stuk taart om te vieren dat dit doel al is gehaald. Als u er nog aan twijfelt: Vraag per direct
het PBL dit te laten berekenen met de meest actuele data.

1 
https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoor
d/klimaatakkoord.pdf pagina 181/182

2 https://www.berenschot.nl/nieuws/2020-april-nederland-klimaatneutraal-in-2050

3 https://windopzee.nl/onderwerpen-0/wind-zee/hoeveel-ruimte/

4 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z07069&did=2021D15648
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Doe wat in het klimaatakkoord staat: bouw windmolens op zee. En stop met wind op land.


