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Statengriffie

Van: henk bulder 
Verzonden: maandag 24 juni 2013 15:42
Aan: Statengriffie; Renee Westerhof Provinciale Staten; Arend Wendt ChristenUnie 

Provincie Drenthe; Dhr. E. R. Veenstra; Dhr. H. van de Boer; Dhr. H.R. Hornstra; 
Henk Klaver CDA Provincie Drenthe; Jan Langenkamp Groen Links Provincie 
Drenthe; Mw. L. van der Merwe; Dhr. P. Oosterlaak; Dhr. Th. J. Wijbenga

Onderwerp: open brief statenleden tbv behandeling gebiedsvisie wind op 26 juni 2013
Bijlagen: flankerend beleid en actieplan.pdf; Open brief statenleden.pdf

Geachte statenleden, 
  
Omdat het mij niet is toegestaan om in te spreken tijdens de beraadslagingen over de gebiedsvisie windenergie op 26 
juni aanstaande in uw college stuur ik u bijgaand een open brief met daarbij voorstellen voor flankerend beleid. 
  
Met vriendelijke groet, Henk Bulder 
voorzitter Stichting Duurzame Energieprovincie (SDE++) 
voor een snelle transitie naar echte duurzaamheid 
website http://energieprovincie.nl/ 
e-mail: info@energieprovincie.nl 



Geachte Statenleden, 
 
Hoewel ik niet de indruk heb dat brieven van verontruste burgers er iets toe doen, neem 
ik u toch graag mee in een korte analyse in de hoop u nog op andere gedachten te kunnen 
brengen. 
 
De maatschappij is ziek ! Er is grote onrust in landen als Turkije en Brazilië. Dat zijn 
toch de landen met sterke economische groei. Hoe kan er dan toch zoveel onvrede zijn ? 
 
Turkije is een democratie maar er zit iemand aan het roer die zich dictatoriaal gedraagt, 
niet bereid is te luisteren naar minderheden en de wil van het volk maar eigenzinnig zijn 
wil oplegt en doordrukt. Brazilië is een democratie waar grote sommen geld worden 
geïnvesteerd in sportevenementen alleen voor prestige terwijl grote delen van de 
bevolking creperen. Wat hebben beide landen gemeen en wat is er mis? 
 
De kwaliteit van beschaving wordt afgemeten aan de mate waarin ze zorgt voor de 
kwetsbare groepen in de samenleving. Een kwalitatief goede samenleving is een piramide 
waarin de grote onderlaag en middenlaag de economische motor vormen en een kleine 
toplaag zorgt voor samenhang en algemeen belang waaronder de zorg voor kwetsbaren. 
In democratisch overleg wordt draagvlak gecreëerd. 
 
Helaas is de praktijk anders. In de top van de piramide vindt zelfverrijking plaats, daar is 
sprake van het grote graaien, het veilig stellen van eigenbelangen en worden de miljarden 
over de balk gesmeten als of het een lieve lust is, terwijl de kosten worden afgewenteld 
op de onderlaag in de samenleving. Als het algemeen belang niet wordt gekoesterd, niet 
iedereen wordt meegenomen in de welvaart, de principes van democratie geweld worden 
aangedaan en de kosten eenzijdig worden afgewenteld op de onderkant van de piramide 
ontstaat er onvrede. Een kleine aanleiding is dan voldoende om de lont in het kruitvat te 
gooien. 
 
Hoe is de situatie in Nederland ? 
Steeds meer taken van de Rijksoverheid worden naar de Gemeenten geschoven zonder 
het bijbehorende budget waardoor de OZB als sluitpost van de begroting de pan uitrijst. 
En wie betaalt het gelag ? Het is de onderkant van de samenleving. 
In de zorg wordt geld verspild en witte jassen fraude gepleegd. Bezuinigingen worden 
vertaald in hogere premies, verhoging eigen risico en eigen bijdragen. En wie betaalt het 
gelag ? Het is de onderkant van de samenleving. 
In de energie worden miljarden aan subsidies uitbetaald aan monopolisten en verrijken 
zich een paar initiatiefnemers over de ruggen van hun buren en dat voor achterhaalde 
technieken. De energiebelasting en opslag duurzame energie worden onevenredig 
verdeeld over de energieverbruikers. Dus wie betaalt het gelag ? Juist, de onderkant van 
de samenleving. 
 
Als je dat koppelt aan bestuurders die zich regentesk gedragen en hun eigen zin 
doordrijven en daarvoor bereid zijn alle democratische principes aan de kant te schuiven 
dan heb je alle ingrediënten en het recept voor onrust. 



 
Waarom wordt de energieproductie van windturbines vertaald in aantallen huishoudens 
die van energie worden voorzien ? Dat is om te verdoezelen dat industriële windturbines 
energie leveren aan de industrie, de grootverbruikers. De trend is juist dat huishoudens 
minder energie afnemen en dat de industrie vanwege de lage energiebelasting nauwelijks 
bijdraagt aan de transitie naar duurzaamheid. 
 
Ik ga u niet vermoeien met cijfertjes die niet kloppen in de gebiedsvisie, het is al lang 
bekend dat de overheid niet kan rekenen. Als er echter een hoofdstuk 
werkgelegenheidseffecten wordt geschreven en je komt alleen met een hosannaverhaal 
over de positieve effecten en je rept met geen woord over de negatieve effecten dan weet 
ik wel hoe laat het is. Zo’n visie deugt niet, is eenzijdig en misleidend. Kortom het stinkt 
en van stank raak je net zo in de stress als van lawaai hebben we onlangs mogen lezen. 
 
Wie wind zaait zal storm oogsten. Als u deze visie vaststelt en onderschrijft dan maakt u 
zich schuldig aan misleiding en bent u medeverantwoordelijk voor de resulterende onrust. 
 
Hoe kan het anders ? U heeft al eerder kennis kunnen nemen van onze visie op de 
transitie naar duurzaamheid. Bijgaand treft u 1 A4 met de uitwerking in voorstellen voor 
flankerend beleid.  
 
Met vriendelijke groet, Henk Bulder 
voorzitter Stichting Duurzame Energieprovincie (SDE++) 
voor een snelle transitie naar echte duurzaamheid 
website http://energieprovincie.nl/ 
e-mail: info@energieprovincie.nl 
 



Voorstellen flankerend beleid en actieplan transitie naar 
duurzaamheid 
Stichting Duurzame Energieprovincie  juni 2013  
 
Energie 
1-Schaf alle subsidies op energie af. Voor echt nieuwe duurzame technieken zou een kortlopende 
subsidie van maximaal 5 jaar kunnen worden gehanteerd. In die termijn moet het zichzelf bewezen 
hebben en dus zonder subsidie uit kunnen. 
2-Schaf de energiebelasting op het verbruik van in Nederland opgewekte duurzame/hernieuwbare 
energie af (certificaten van duurzame energie uit Noorwegen vallen daar dus niet onder). Daarbij kan 
de resterende energiebelasting worden gedifferentieerd naar de vervuilingsgraad en mate van 
duurzaamheid van een centrale (energie van een kolencentrale krijgt bijvoorbeeld een veel hogere 
energiebelasting dan energie van een gascentrale). De hoogte van de energiebelasting op energie 
geleverd door een energieleverancier wordt jaarlijks door een onafhankelijk bureau aan de hand van 
overheidsrichtlijnen vastgesteld op basis van de  energiemix van die energieleverancier. Er kan op die 
manier worden geconcurreerd op energiebelasting en dus op de mate van duurzaamheid van de 
geleverde energie. 
3-Kondig een jaarlijkse verhoging van de energiebelasting op fossiele brandstoffen voor 
grootverbruikers aan (bijvoorbeeld 1 cent per jaar) totdat het niveau van de energiebelasting van 
kleinverbruikers is bereikt. Dit is een incentive voor verduurzaming van productieprocessen. 
4-Flexibiliseer de transportkosten van energie volledig. Dit is een incentive voor energiebesparing. 
 
Infrastructuur 
1-Sluit grootschalige windturbines niet aan op het centrale net maar maak locale netten voor de 
industrie omdat ze immers op industriële schaal stroom leveren voor die industrie. 
2-Zet industriële windturbines alleen op industrieterreinen of op zee en laat op land verder alleen 
kleinschalige windturbines toe tot een hoogte van maximaal 25 meter. 
3-Zorg voor een “power to gas” infrastructuur waardoor surplus energie van industriele windturbines 
kan worden opgeslagen in het gasnet (voorbeeld Duitsland). 
 
Agrarische sector 
1-Voer een verbod in op open gierkelders waardoor de methaan, lachgas en ammoniak uitstoot wordt 
voorkomen. Wereldwijd is deze uitstoot goed voor 18% van de broeikasgassen. In Nederland is de 
veeteeltsector minstens goed voor het dubbele percentage. 
2-Decentrale bioraffinage komt als nieuw duurzaam systeem 5 jaar in aanmerking voor subsidie. 
 
Bouw 
1-Voer een EPC-belasting in. Voor gebouwen met een negatieve epc krijgt men subsidie, voor 
gebouwen met een positieve epc betaalt men belasting op basis van de hoogte van de epc. 
2-Verduurzaam alle overheidsgebouwen en dorpshuizen/mfa’s om het goede voorbeeld te geven. 
3-Voer een opslag op de OZB in afhankelijk van het energielabel. 
4-Voer een sociale duurzaamheidslening in zodat ook mensen die het geld niet hebben of te weinig 
inkomen om geld te kunnen lenen mee kunnen in de transitie naar duurzaamheid. Daarmee wordt 
tevens voorkomen dat ze door de al maar stijgende kosten in de schuldsanering terecht komen. 
 
Mobiliteit 
1-Bijtellingsvrijstelling en vrijstelling wegenbelasting alleen nog voor voertuigen die volledig op 
duurzame/hernieuwbare energie rijden. 
 
Onderwijs 
1-Lespakket duurzaamheid gekoppeld aan verduurzaming schoolgebouwen. 


