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T Hoe de windillusie
:= 

u misleidï
e Amerikaanse politicus Al Gore Het is natuurlijk een filn idee.dat we in

ur".rriï.l"ia"rivandeEuropese Nederland met zijn allen.het klimaat een

ilË;i"d;; het hoofd op hol handle helpen' de diiken niet meer hoeven te

;;À;ï;átotogisct e a'-a- verhogen omdat het zeewateÍ niet meer stiigt

;;;6. W;; aï financiete enweóoknogeenmooieschoneluchtkrijgen.

crisisendeeurocrisisietseerderHetkostwatenhethalvelandplusdeaan.
ffi-*.iïàï ilft;" nooit zo veel suc- grenzende zee staat vol torenhoge molens'

Ë;;ffi: Nil;;àiies teet< toen h-eel aardig te M*i gli,Tli::.:lyi:^'",,+ririroirqnrnrr,c.
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!ïlil'iiï;iÏïï1"a"'"oiir"urnroreet oneven- . 
was het maar waar. De elektriciteitsproduc-

redig veel succes had. Zo t*à*u., tu 
"u.t 

A. tie van al die windmolens wordt altild maar

ambitieuze klimaatdoebàiifi;; áiu itt ai. uitgedrukt in de.elektdciteitsconsumptie van

dagen in Brussel werden vastgËsteld. gez"innen. Dat klinkt zo indrukwekkend en het
-ï;;ic*; 

trad _ het wás ïnmiddels eind bezorgt de afnemers wellicht een aangenaam

zop - ineigen land het kabinet van wD en gevoei, waardoor er minder bezwaar is tegen

pvdA aan. Mark Rutte ;;; Wl *ita" áietorensmethundagennachtrondsuizende

t"oiuf tt"t begrotingstekort snel terugdrin- wieken'

gen, al was het maar omdat hii anders in Brus-

sel werd uitgelachen. nieaerit samsom van l\ erichten waarin wordt beweerd dat de

de pvdA kreeg in ,.r1uoJrïiï,iËá.ï.ïr.1"Ë H *in4'nolens 'de energie' v'oor duizen-

hogere en genivetteeto.'íàïátii^ËË". pr"t, lJ Jtnofhonderdduizendenhuishoudens

minder opgemeÍkt, een ambitieuzó khmaat- .. gaan leveren, zijn het meest misleidend' Ge-

agenda. Dat was ."n giooi succes voor de ,inn"n verbruiken hooguit een kwart van de

voormaligebero"pru.tiuiiiuun àr..rrp"u... Nederlandse energie, indirect verbruik door

Rutte en Samsom lieten bijvoorbeeld vliegreizen

de invulling van hun kli- niet meegerekend' Volgens

maatagenda - g.tu"r uài ;qt #!l-: "si**p*rk*n !"tcentraalBureauvande
Ëu,',pËra.,g.uÀik-goed' r.*it+n **ii r-**p il:Ï',ïf,*J::'rijl'ii
deels over aan de belang- ..,. n**r=irrar.r i,=ï i*i:* '"riïi..o.rr.r*pti. door
hebbenden:deProducenten n' -: :!'
vanenergie' grot.urn.*"1ï *i il;*ï f lr-:r:i*l *p huishoudensbestaatslechts

en klimaatactivisten, zoals ' een kwart uit stroomcon-

die van Greenpeace. Die sumptie in en om het huis'

poldercombinatie sloot íàiig ;"", zome,r_een wat de Nederlander in kilowattuur met ziin

Energieakkoord met vVo]minister Henk sttoomleverancier afrekent' omvat maar zo'n

KampvanEconomischeZaken. 6 procent van de Nederiandse energiecon-

Dat Energieakkoord mocht wat kosten: 18 sumptie, misschien nog de helft minder'

miljard euro in minder dan tien iaat, voorna- Zeifs als al die geplande' zwaar gesubsidi-

meliik op te brengen doàr Nederiandse gezin- eerde windmolens permanent zouden draaien

nen envooÍnameliik te besteden aan honder- - wat ze niet doen: veel te vaak waait het niet

den extra windmolens, ter land en ter zee. of iuist te hard - dan zouden er nog minstens

Over de extra kost.n per ituititouden wordt driemaal zo veel moeten komen om alleen al

nog geruzied, maar vasistaat dat het minstens alle huishoudens van stroom te voorzien'

honderden euro's per jaar zijn - volgens som' Maar alle bedriiven - velÍeweg de grootste

migenmeerdanr.ooo.rrio.inheter:gstegeval verbruikers - zouden hun stroom dan van

is een werknemer met het minimuÀloon per kolen- of gascentrales-moeten betrekken' Of

jaar een groot deel van een nettomaandsála- van Fransó kerncentrales' Die gewone elektri-

ris kwijt aan het Energieakkoord. citeitscentrales moeten tÍouwens toch al altild

we werden ur ouurrpoËiá met berichten draaien omdat we het begriipelifkerwiis niet

over de zegeningen Oià 
"f 

al" windmolens acceptabel vinden als de stroom uitvalt wan-

;;;; ;td*. utáar sinos het kabinet heeft neer het even niet waait'

vastgesteld waar de extra windmolens moe- Let dus even op als er weer zo'n bericht op'

tenkomen,isdebeerwerkelijklos.duikt,overzo'nmooiwindmolenparkdatde
Vaste prikbii t ut uu"piiÈ.ívanal die gro- bewonersvanheleprovinciesvanenergie gaat

tere en kleinere'*inapài-fi."'is de beweiing vootzien' Al die windparken ter land en ter

dat ze duizend.rr, fror,ààráOuizenden, en alé zee: ze kosten een hoop en maken het land er

het even kan alle x"aÀrià"àr" huishoudens niet fraaier op. En meer dan een druppel op

vanenetgievoorzien.eengloeiendeplaatleverenzenietop.rt
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