
swga staat voor onderstaande tekst en is bedoeld voor het eerste 

invulveld van de enquête “Zon en Wind”. Desgewenst kunt u knippen 

en plakken. U kunt ook gewoon swga invullen. Wij zorgen dan dat de 

bijbehorende tekst bij de gemeente bekend is.

Het is op zich een mooie ambitie voor 2040 klimaatneutraal te zijn. Maar dit 

zou niet gekoppeld moeten worden aan de taak per 2030 waar de gemeente 

voor wil tekenen in het kader van de landelijke Energietransitie. Taak en 

ambitie verschillen daarin dat je met een taak een verplichting aangaat en met

ambitie een doelstelling, een stip aan de horizon, aangeeft. Concreet heeft de 

gemeente nu een taak te vervullen en daar zou het in deze enquête over 

moeten gaan. Door het eerst over de taak te hebben kan de gemeente zo tot 

2030 onderzoeken wat de impact is van zonnevelden en windturbines op het 

welzijn van haar bewoners. Zo kan ze later beter invullen hoe ze haar ambitie 

ná 2030 kan waarmaken. 

De gemeente heeft besloten de omvang van haar taak nog niet in te vullen. 

Met het invullen van deze enquête wil ik de gemeente meegeven nog eens 

goed na te denken over de omvang van de taak die ze op zich wil nemen. Het 

energieakkoord is een landelijke taak. Gemeenten die weinig windenergie 

kunnen opwekken vanwege beperkingen die Schiphol oplegt, vanwege 

werelderfgoed en vanwege NatuurNetwerk- en Natura2000- en vogelbroed-

gebieden hebben recht op een minder zware taak. Ik zie dat niet terug in de 

discussies die daarover in de gemeenteraad zijn gevoerd. Ook zie ik niet terug 

dat de taak voor onze gemeente evenredig zal zijn aan ons oppervlak.

Klimaatneutraliteit heeft ook betrekking op de uitstoot van broeikasgassen ten 

gevolge van veehouderij en van het inklinken van ons veengebied. Geothermie

en aquathermie zijn andere factoren die onvoldoende in de klimaatambitie van 

de gemeente zijn verwerkt. Tenslotte vind ik ook het terugdringen van 

energiegebruik onvoldoende uitgewerkt. Gesubsidieerde groene stroom 

bijvoorbeeld wordt vaak opgekocht door enorme stroomvretende datacenters 

van multinationals als Microft en Google om verre landen te bedienen. De 

gemeente zou daar niet aan moeten meewerken.

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/hoofdcategorieen/waar-worden-broeikasgassen-uitgestoten-
https://expertisecentrumwarmte.nl/themas/technische+oplossingen/techniekfactsheets+energiebronnen/aquathermie+nieuw/default.aspx
https://www.expertisecentrumwarmte.nl/themas/technische+oplossingen/techniekfactsheets+energiebronnen/geothermie+nieuw/default.aspx
https://nos.nl/artikel/2189420-nederlands-veen-stoot-steeds-meer-co2-uit-bijna-zo-veel-als-een-kolencentrale.html

