Chatbox barst uit zijn voegen tijdens Webinar Zon en Wind Ronde Venen
Afgelopen maandagavond namen honderden Ronde Veners deel aan het webinar waarin de
resultaten van de Zon en Windkaart van oktober werden toegelicht. 1500 inwoners hebben toen
turbines en zonnevelden uitgestrooid over een digitale kaart. Ook verboden gebieden werden
aangewezen, al waren de instructies verwarrend. Ter vergelijking: de petitie tegen windturbines in
het Geingebied is 4800 keer getekend.
Het webinar begon om 8 uur met elkaar digitaal herkennen en begroeten. De gemeente toont
zogenaamde heatspots op de kaarten: dat zijn rode vlekken waar wij turbines of zonnevelden
zouden willen. De presentatoren interviewen elkaar daarover en lichten de vlekken toe. De
toehoorders komen niet in beeld noch aan het woord. Zij moeten het doen met de chatbox die dan
ook al snel uit zijn voegen barst. Zo'n duized vragen en opmerkingen rollen van bovenaf het
beeldscherm binnen en vallen er van onderen weer uit, alle onderwerpen door elkaar heen in
duizelingwekkend tempo, niet te lezen. Even wennen. Chaos vol losse flodders,lijkt het, maar al
gauw tekenen zich een paar serieuze onderwerpen af waarover wij deelnemers een zinnige
discussie aangaan. Een steeds terugkerend thema is twijfel aan het democratische proces. Maar
het gaat ook vaak over de inhoud.
De urgentie van de klimaattransitie wordt breed erkend. Heel veel opmerkingen gaan daarover en
we houden elkaar ook steeds bij de les. Het gaat er serieus aan toe met af en toe een geintje.
Het webinar wordt breed ervaren als eenrichtingsverkeer; Belangrijke vragen worden niet
beantwoord hoe vaak ze ook worden herhaald. De gemeente is met zichzelf bezig en de chatters
worden aan hun lot over gelaten. Antwoorden zullen achteraf in het verslag volgen wordt ons
beloofd. Opmerkingen zijn: Wat is de status van deze avond? Dit is een veel te serieus onderwerp
om er nu op deze manier doorheen te rommelen. En: Dit ziet er wel erg geregisseerd uit, dit kan
men toch geen inspraakprocedure noemen? Wanneer komt de echte inspraak?
Veel opmerkingen gaan over de instructies die we kregen bij het invullen van de Zon- en
Windkaart: Je mocht wél invullen waar je het wél mee eens was, maar niet waar je het niet mee
eens was. Ja, je kon wel één heel klein gebiedje aanwijzen waar je geen turbines wilde, maar dat
was maar een klein puntje. Hoe moest je aangeven dat je een wat groter gebied in zijn geheel
wilde uitsluiten? En: Waarom alleen focus op Zon en wind?
Veel vragen gingen over de betrouwbaarheid van de enquête: Hoe kunnen de burgers controleren
dat de stemmen eerlijk geteld zijn, dat niemand dubbel heeft gestemd? En: Wel héél toevallig die
enorme steun voor die ene plek waar projectontwikkelaars een plan hebben.
Veel opmerkingen gaan over de hoge ambitie van de gemeente: waarom meer beloven dan van
ons verwacht mag worden terwijl het hier dicht bevolkt is? En: waarom moet dit per gemeente
geregeld worden, waarom is er niet meer centrale sturing?
Bas oogst meermalen veel bijval: Waarom zou elke gemeente klimaatneutraal moeten zijn, we
maken hier toch ook niet onze eigen autos. Dit is een nationaal en europees probleem. Lokaal
moeten we leefbaarheid en landschap beschermen. Het moet hier geen energieopwerkgebied
worden maar een mooi leefgebied blijven. En: Ga liever draagvlak meten onder bewoners voor
concrete plannen!
Er wordt veel gechat over zonne-energie ook op daken, windenergie, restwarmte, aquathermie,
aardwarmte en kernenergie. Waarom niet meer wind op zee? Dat is goedkoper met minder
overlast.

We bespreken hoe de burgers elkaar kunnen ondersteunen in woord en daad bij het besparen en
zelf opwekken van energie en hoe wetgeving en regels om duurzame alternatieven aan te
moedigen, zoals salderen en verplicht zon op dak, door de overheid geregeld moeten worden.
In appgroepen praten we elkaar na afloop bij. Ook over een soortgelijke sessie van Amsterdam,
dezelfde avond. Windturbines aan de Amsterdamse oever van het Abcoudermeer of aan het Gein
bij Driemond zijn nog steeds niet van de baan. Sommigen van ons hebben in beide sessies
leefbaarheid en landschap aan weerszijden van de provinciegrens verdedigd. Een goed voorbeeld
voor de politiek.

