
Groen kiezersbedrog
ENERGIE I vvo koopt kot in de zok en drijft criticivon windenr
gie noor de PVV. De Briïse premier comeion doet heï slimmer.

ompromissen horen bij de va-
derlandse politiek als zout bij
een eitje. Maar de WD, in de
persoon van minister van Eco-
nomische Zaken Henk Kamp,
bakt ze wel erg bruin. Ofschoon

de partijtop bij herhaling heeft verklaard
dat windmolens niet op wind draaien maar
op subsidie, gaat het kabinet in liin met het
Regeerakkoord r8 miljard euro investeren
in windmolens op zee.

Het zal de samenlevingveel meer kosten.
Het elektriciteitsnet moet worden aange-
past om het sterk wisselende aanbod van
windstroom te accommoderen. Er zullen
snel inzetbare gascentrales moeten komen
die de stroomwaag kunnen opvangenwan-
neer de wind wegvalt.

Sommige studies stellen dat wind in de
praktijk doorgaans de helft meer kost dan
tevoren is gedacht. Linksom of rechtsom
zullen ook die extra miljarden moeten woÍ-
den opgebracht door de burger.

Nog niet zo lang geleden leek de minis-
ter-president van het Verenigd Koninkrijk,
David Cameron, een inspirerend groen-
rechts voorbeeld voor premier Mark Rutte
(WD). Maar Cameron is inmiddels gepokt
en gemazeld en keert op zijn schreden te-
rug. Volgens Britse kranten zegt hij bin-
nenskamers: Let's get id of the green crap.
Kappen met die groene kul.

De 18 miljard euro (lees: ten minste 25
miliard euro) van minister Kamp moet in
2oz3 4.450 megawatt elektriciteit opwek-

ken. Omdat het zelfs op zee maar maximaal
de helft van de tijd waait, komt dat in de
praktiik neer op zo'n z.ooo megawatt.

Ook Cameron besloot onlangs rg miljard
euro in duurzame energie te investeren
Maar hij krijgt daarvoor twee kerncentrales
die gezamenlijk zo'n 3.2oo megawatt leve-
ren. Meer dan 9o procent van de tijd, met
veel minder ruimtebeslag en nog veiliger
danwindmolens ook.

De WD laat zich ringeloren door de pvdA
breekt kiezersbeloften, koopt een kat in de
zak en duwt inwoners van Urk en andere
steden en dorpen waar windmolens inmid-
dels worden gehaat als de baarlijke duivel
recht in de armen van de enige partij die
zich uitspreekt tegen windenergie, de pW.
Het is oliedom. Simon Rozendoql


