Geachte heren Koopmans en Gabriëls,
Graag wil ik reageren op jullie uitnodiging om mee te praten over de plannen van de nieuwe coalitie.
Om zelf naar Maastricht te gaan, zie ik niet zo zitten, maar mocht het zijn dat jullie vragen hebben
over deze mail, dan wil ik ze zeker toelichten.
Op de eerste plaats mag de democratische besluitvorming meer aandacht krijgen in het nieuwe
coalitieakkoord. Het gaat slecht met de democratie in Nederland en ook in Limburg. Het raadgevend
referendum is afgeschaft en niets hoor ik over een bindend correctief referendum. Wel bereiken me
berichten over een Provinciaal Inpassing Plan. Niet alleen bij VDL Nedcar, maar ook in Venlo. Daar
krijgen de bewoners de windmolens door hun strot geduwd. Niet zo erg democratisch. Kan de
nieuwe coalitie een referendum invoeren? Het hoeft niet perse een bindend correctief referendum
te zijn, maar dan weten jullie wel hoe de inwoners over bepaalde zaken denken en wordt er wellicht
iets mee gedaan.
Op de tweede plaats zou er gezorgd kunnen worden voor meer samenwerking tussen gemeentes bij
de klimaatdoelstellingen. Nu lijkt het er op, dat elke vierkante meter zelfstandig energieneutraal
moet worden. Als er samengewerkt mag worden kunnen er grotere projecten opgezet worden.
Misschien zelfs zeewier kweken tussen de windmolens op zee ( zie internet: energie uit zeewier). De
overheid verdeelt en heerst. Het gevolg is dat een gemeente niet veel anders kan doen dan
zonnepanelen leggen en windmolens plaatsen. Hiermee redden we het niet. Het kan toch niet zo
zijn, dat een productieproces (bv. naftakraker) stil valt, omdat de zon niet schijnt en er geen wind is.
Daar komt nog bij dat de windmolens op het land onrendabel zijn. Ze krijgen meer subsidie dan de
windmolens op zee. Een goed econoom weet, dat je de euro moet investeren op die plaats waar
deze het meeste oplevert. Misschien is dat zelfs niet in Nederland, maar Den Haag smijt met geld als
het om de energietransitie gaat. Dat geldt ook voor de elektrische auto’s, die misschien op steenkool
of bruinkool lopen.
Het is wellicht bij jullie bekend, dat wij als klein landje geen invloed kunnen uitoefenen op het
klimaat. Want als Nederland de klimaatdoelen haalt, zal de temperatuur wel minder stijgen, maar dit
is slechts met 0,0003 graden Celsius. Een onmeetbaar effect. De vraag blijft of wij op de manier
waarop we nu bezig zijn, zo veel miljarden in onze energietransitie moeten blijven steken. Misschien
kunnen we dit geld dat voor onze kinderen en kleinkinderen bedoeld is, toch op een andere manier
beter investeren.
Met vriendelijke groet,
J. van de Winkel

