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Uitslag Stelling: Foeilelijk en onrendabel  

door Ina Eggink  

Een meerderheid van 68 procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag vindt windmolens foeilelijk 
en ziet ze dan ook liever niet in het landschap of voor de kust verschijnen. "Zonnepanelen kun je overal 
plaatsen en nemen weinig ruimte in. Waarom dan die foeilelijke windmolens?" vraagt iemand zich af. 
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Steeds als er plannen opduiken om ergens windmolens te bouwen, laaien felle protesten op. Zo ook deze 
week toen bekend werd dat het ministerie van Infrastructuur plannen aan het voorbereiden is om maar liefst 
700 tot wel 1400 windturbines in het Noordzeegebied te bouwen. Een belachelijk idee, zo vindt twee derde 
van de respondenten "Stop met dit soort plannen. Het is duur en bovendien niet rendabel", zeggen tal van 
deelnemers. "De investeringen die dit kost, zullen nooit worden terugverdiend." 
Iemand die uit ervaring spreekt: "Ik kijk zelf tegen zeven van die molens aan. Ze staan vaker stil dan dat ze 
draaien. En wat gebeurt er met het materiaal als de molens zijn afgeschreven? Het levert een enorme 
afvalberg op." 
"Nederland loopt weer eens achter de feiten aan", klinkt het verwijtend. "Windturbines zijn achterhaald als 
groene energiebron. De windmolens zijn ecologisch vervuilend en richten op verschillende fronten bewezen 
schade aan. Nederland zou qua ontwikkeling op het gebied van groene energie voorop kunnen lopen, maar 
weigert dat te doen. Dat komt omdat linkse lieden direct of indirect veel geld verdienen aan deze vorm van 
energie." 
Kolossen 
Volgens de plannen komen de kolossen op een afstand van zo'n 14 kilometer uit de kust. Ruim de 
helft van de deelnemers vindt dat absoluut geen goed idee. De turbines zouden zo ver weg gebouwd 
moeten worden dat ze ook op heldere dagen niet te zien zijn. Slechts een kwart van de deelnemers is 
gevoelig voor het argument dat als het goedkoper is om dichter onder de kust te bouwen, hiervoor te 
kiezen. 
Van de deelnemers denkt 61 procent dat het toerisme aan de Nederlandse kust fors terug zal lopen als de 
molens in het zicht worden gebouwd. 
U ergert zich groen en geel aan de subsidies die worden verstrekt voor windmolens. "Op dit moment wordt 
groene energie zwaar gesubsidieerd. Gewoonweg idioot", roept iemand. Laat de energiesector zelf 
investeren in groene energie, zegt 85 procent. "Verspil alstublieft hier geen belastinggeld aan." 
Als er een keuze gemaakt zou moeten worden tussen groene energie en kernenergie dan wint deze laatste 
vorm van stroomopwekking het nipt. Bijna de helft kiest voor kernenergie, tegenover 40 procent dat zegt te 
willen gaan voor groen. De prijs speelt daarbij een belangrijke rol. "Kernenergie is nu eenmaal veel 
goedkoper en bovendien veel betrouwbaarder." 
Veel mensen wijzen op de voordelen van zonne-energie. "Nederland zou voorop moeten lopen in de verdere 
ontwikkeling van deze technologie. Als we ons hier op richten, zijn we niet meer afhankelijk van andere 
landen. En deze vorm van energie opwekken is vele malen goedkoper en bovendien 
betrouwbaarder", zo weet iemand te melden. Een enkeling heeft zelf zonnepanelen aangeschaft. "Het 
dekt de helft van mijn energieverbruik. Zo weet ik tenminste dat het echt groene energie is. In de 
praktijk is veel van de energie die door maatschappijen onder het mom van groen wordt geleverd, 
toch grijze stroom." 

 


