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Statengriffie

Van: henk bulder 
Verzonden: woensdag 3 juli 2013 11:52
Aan: Statengriffie; Renee Westerhof Provinciale Staten; Arend Wendt ChristenUnie 

Provincie Drenthe; Dhr. E. R. Veenstra; Dhr. H. van de Boer; Henk Klaver CDA 
Provincie Drenthe; Jan Langenkamp Groen Links Provincie Drenthe; Mw. L. van der 
Merwe; Dhr. P. Oosterlaak; Dhr. Th. J. Wijbenga; Mw. W.M. Meeuwissen-Dekker; 
Dhr. T. Stelpstra; R. Beimer PS; Mw. M.C.J. van der Tol; Mevr. M. Stijkel - Kuijpers; 
Mw. L.A. Smits; Mw. J.M. Pannekoek-van Toor; Dhr. H. Beerda; Mw. G.M. van 
Dinteren; Dhr. A.A.P.M. van Berkel

CC: Dhr. R. Munniksma
Onderwerp: hoe een hardleerse gedeputeerde u bewust misleidt
Bijlagen: windkaart_van_nederland_drenthe.pdf

Geacht statenlid, 
  
Het heeft mij veel moeite gekost om mij op 26 juni aan uw gedragscode te houden omdat gedeputeerde Munniksma 
het presteerde de ene na de andere onwaarheid te debiteren. Tijdens eerdere voorlichtingsavonden voor burgers heb 
ik hem daarop al gewezen maar zoals mij al eerder duidelijk is geworden wenst hij zich geen algemeen beschikbare 
kennis eigen te maken. 
  
Als voorbeeld daarvan heb ik van de algemeen beschikbare windkaart op 100 m hoogte het deel Drenthe bijgevoegd 
(bron SenterNovem, Duurzame Energie in Nederland, de wegwijzer voor uw keuze). Zoals u op de eerste pagina al 
direct kunt zien heeft de westelijke helft van Drenthe aanmerkelijk meer wind dan de oostelijke helft. Vooral in de 
zuidwesthoek en de kop van Drenthe is er de meeste wind terwijl er uitgerekend in de zuidoosthoek de minste wind 
staat. 
  
Voor de windsnelheden op 120 meter hoogte volstaat het een 0,5 m/s bij te tellen. De verschillen lijken klein maar de 
windsnelheid telt tot de derde macht mee in de energieopbrengst. Het verschil tussen zuidwest en zuidoost Drenthe 
wordt dan een factor (8,75/7,25)^3=1,758. De energieopbrengst verschilt dus ruim 75%. Voor de veenkolonien is het 
verschil wat kleiner maar altijd nog 44% minder dan in het zuidwesten van Drenthe. 
  
Als Munniksma dus tijdens voorlichtingsavonden verkondigt dat hij de veenkolonien gekozen heeft vanwege de 
windopbrengsten dan misleidt hij het publiek. Als hij datzelfde doet voor uw college nadat ik hem gewezen heb op 
deze onjuistheid dan misleidt hij uw college bewust. In politiek Den Haag is zoiets een doodzonde. Hoe zoiets in uw 
college wordt beschouwd is mij niet duidelijk. 
  
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 
KvK 55348637 
Banknummer 25.47.20.935 te Buinerveen 










