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De uitgangspunten
Een deel van de Nederlanders is ‘klimaatontkenner’: ze 

ontkennen dat het klimaat verandert, of dat wij daarvan de 
oorzaak zijn, of dat wij er iets aan kunnen doen. Gelukkig 
(vind ik) blijkt uit onderzoek dat 80% van de 
Nederlanders vindt dat het klimaat verandert, 
vooral of grotendeels door de mens. Dat is 
belangrijk want zonder draagvlak gaat het niet 
lukken de benodigde ingrijpende maatregelen 
te nemen. Zelfs mét draagvlak wordt het een 
zware bevalling, het heeft geen zin er om heen 
te draaien.
Je kunt geen klimaatbeleid en maatregelen afspreken zonder 
te rekenen en aan te geven wat je wilt realiseren. Hier dus wat 
getallen.
Het klimaatbeleid van Nederland is er op gericht een evenredig 
aandeel te leveren in wat in het klimaatakkoord van Parijs 
als doel heeft gesteld: het beperken van de wereldwijde 
temperatuurstijging 1,5 graad Celsius in 2050. Bij die stijging 

blijven echt grote rampen uit (maar er zijn onzekerheden). 
De temperatuurstijging is het gevolg van de uitstoot van 
broeikasgassen waarvan CO2 de belangrijkste is. In het vervolg 
gebruik ik voor het gemak alleen de term CO2. De CO2-belasting 

van de atmosfeer kan worden verminderd 
door lagere uitstoot, opslag, recycling en 
het laten toenemen van de hoeveelheid 
organische stof, bijvoorbeeld door aanplant 
van bomen of het verhogen van het organische 
stofgehalte in de bodem. Voor gebieden met 
veenbodems is er nog een mogelijkheid: 
beperken van de veenoxidatie door verhoging 

van het waterpeil, bijvoorbeeld door onderwaterdrainage (er gaat 
een grote proef lopen bij de Oost Vlisterdijk), overgang op ‘natte 
teelten’ of natte natuur. Lagere uitstoot kan worden gerealiseerd 
door energiebesparing en technische aanpassingen. 
Het klimaatakkoord gaat uit van 30% energiebesparing ten 
opzichte van autonome groei. Voor de goede orde: met het 
huidige en voorziene tempo van energiebesparende maatregelen 
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Nederland heeft een klimaatakkoord gesloten. Om de doelen van het klimaatakkoord te halen is Nederland verdeeld in 30 
regio’s. Elke regio maakt een regionale energiestrategie (RES). De Krimpenerwaard doet mee in twee RES-sen: Midden-
Holland en regio Rotterdam-Den Haag. Vanaf september organiseren de gemeenten informatie- en inspraakavonden. 
Alle oplossingen gaan pijn doen, en als wij het probleem voor ons blijven uitschuiven, zijn onze kinderen letterlijk het kind 
van de rekening. Verandering van ons consumptiegedrag lijkt onontkoombaar om de gevolgen voor natuur en landschap 
te beperken. D

De regionale energietransitie 
heeft grote gevolgen.

Laat je informeren 
en vorm je mening

Huidig energieverbruik in kaart gebracht:
Huidig is 24 PJ. Autonome groei tot 2050: 27,5 PJ. Forse besparing 30%: alle auto’s elektrisch, woningen label B en sectorale besparingen: 
18,9 PJ.
Ter vergelijk: Gouda circa 3 PJ. Oostland Zuidplas 3 PJ. Pernis: 30 PJ. heel Nederland circa 2.300 PJ.
Maximale opwek Noordzee: 500 PJ.
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gaan we die 30% nooit halen. 
De RES-sen gaan uit van klimaatneutraliteit en energieneutraliteit. 
Klimaatneutraliteit betekent dat onze productie en consumptie 
geen extra CO2 veroorzaken. Energieneutraal betekent dat bijv. 
een woning evenveel energie opwekt als verbruikt, bijv. met 
zonnepanelen. 

RES Midden-Holland
Dit artikel gaat alleen over de RES Midden-Holland (RES MH), 

omdat die gaat over het landelijk gebied van de Krimpenerwaard 
en dus veel relevanter is voor natuur en landschap in onze 
waard dan de RES Rotterdam Den Haag, waar Krimpen aan 
den IJssel onder valt. Veel informatie staat 
op: https://www.regiomiddenholland.
nl/Strategische+agenda/duurzaamheid/
regionale+energiestrategie/default.aspx 
en op: https://www.krimpenerwaard.nl/
opwekken-van-schone-energie/.
De RES MH gaat er vanuit dat we alleen 
energie produceren voor eigen gebruik. We zetten dus geen 
windmolens neer om groene energie voor Rotterdam te leveren. 
Of dat haalbaar is en zo blijft, valt nog te bezien. En het is goed 
mogelijk dat bedrijven in de Rotterdamse haven gaan investeren 
in beperken van de veenoxidatie en dus CO2 uitstoot in de 
Krimpenerwaard, om zo aan hun verplichting te voldoen hun 
CO2 uitstoot te beperken. Meer informatie vind je hier: https://
www.natuurenmilieufederaties.nl/project/valuta-voor-veen/.
Voor dat eigen gebruik hanteren we het huidige aandeel van 
de Krimpenerwaard in het landelijke energiegebruik: 1,24%. 
Het voornemen in de concept-RES is dat die energie deels uit 
warmte moet komen en deels uit zonnepanelen of windmolens. 
Bij de warmtebron gaat men uit van aardwarmte, er zijn 

nauwelijks alternatieven. In andere RES-sen kan dat anders zijn. 
In de RES Rotterdam Den Haag speelt gebruik van restwarmte 
uit de industrie een grote rol, bijvoorbeeld om de kassen of 
woonwijken te verwarmen.

Er zijn geen makkelijke oplossingen, maar de uitleg 
moet veel beter

Voor de RES MH is een paar jaar terug berekend dat als je alle 

benodigde energie groen wil opwekken, er ongeveer 700 grote 
windmolens van 3MW en ca 5.000 ha zonnepanelen nodig zijn, 
voor het hele gebied tussen Alphen en Krimpen. Zo’n windmolen 
is ca. 150 m hoog tot de wiektip, de mast is ca. 100 m. Ter 
vergelijking: onze hoogspanningsmasten zijn ca. 60 m hoog. 
Mogelijk wijken de huidige cijfers wat af, maar globaal is dit het 
beeld. Het doel is niet alle energie groen op te wekken, maar het 
illustreert dat we een forse ‘opgave’ hebben, zoals dat heet in 
jargon.
Ik ben de afgelopen jaren op diverse voorlichtings- en 
discussiebijeenkomsten geweest. Dit soort getallen wekt 
forse weerstand op. “Leg die panelen maar op de daken”. Maar 

berekeningen wijzen uit dat op daken slechts 
ruimte is voor een kwart van de benodigde 
panelen. Er wordt geïnnoveerd, met dunne 
folies en energie-opwekking in ramen, maar 
het grootste deel van de opwek (dat is het 
jargon voor opwekking) moet komen uit 
panelen in het veld. Nog een tegenwerping: 

“Zet die molens maar in zee”. Ook hier is weer aan gerekend: 
op zee is slechts genoeg ruimte voor de helft van de benodigde 
windenergie. De rest moet op het land.
Ik voel het onbehagen bij de lezer al omhoog kruipen: Jaap, 
dat zeg je nu wel, maar klopt dat, waar staat dat dan, hoe is 
dat onderbouwd? Allemaal goede vragen. Veel van de getallen 
die ik hierboven presenteerde staan verspreid in rapporten 
en presentaties. In een dialoogsessie, georganiseerd door 
de gemeente Krimpenerwaard en bedoeld om raadsleden 
te informeren, heb ik daarom sterk aangedrongen om die 
informatievoorziening en communicatie te verbeteren. Anders 
zijn we straks eindeloos aan het discussiëren over getallen 
en komen we niet toe aan discussies over maatregelen. Op 
de NVWK-site staat een overzichtelijke presentatie van de 
projectleiding van de RES MH. 

Gevolgen voor natuur en landschap
Het is duidelijk dat die panelen en molens een grote impact 

kunnen hebben op natuur en landschap. Slecht geplaatste 
molens leiden tot veel vogelslachtoffers en horizonvervuiling. 
Zonnepanelen nemen ruimte in die we ook kunnen gebruiken 
voor natuur en natuurinclusieve landbouw. Bovendien mijden 
weidevogels velden met panelen vanwege de schittering.
Gelukkig is de Milieufederatie Zuid-Holland intensief betrokken 
geweest bij het opstellen van de RES-sen in Zuid-Holland. 
Ze hebben een ‘ladder’ ingebracht die maatregelen ordent in 
oplopend effect op natuur en landschap. Vandaar uit kwamen de 
volgende aanbevelingen: 
- een beperkt aantal grote molens is beter dan een groot aantal 
kleine (het kost ook minder geld, omdat je minder aanpassingen 
aan het elektriciteitsnet nodig hebt)
- grote molens geconcentreerd bij industrie en langs snelwegen 
zijn beter dan concentraties elders, of molens verspreid in het 
land
- panelen op daken zijn beter dan in het veld
- enz.
Ook Stedin is voorstander van de concentratie van molens, 
omdat zij dan minder aan het net hoeven aan te passen en de 
kosten van aanleg- en onderhoud en lager zijn. LTO pleitte 
juist voor lokale opwekking met kleine molens (die masten zijn 
toch ook al snel 35 m hoog) en honderden panelen op de daken 

“Zet al die molens maar in zee” 
klinkt leuk, 

maar is niet mogelijk.
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van de stallen. Zo verdient de boer er ook nog wat aan. De 
belangen lopen dus uiteen. Reden waarom je als bewoner 
moet laten horen wat je vindt. Het gaat over de toekomst van 
onze leefomgeving.

Cowboys en ruimtelijke ordening
Je kunt een mooie strategie opstellen, maar je hebt 

ook regels nodig om volgens die strategie te werken. 
In NRC stond recent een artikel over cowboygedrag bij 
groene energie en nieuwe datacenters: https://www.nrc.nl/
nieuws/2020/06/21/zeewolde-speelt-straks-champions-
league-met-stroomverbruik-a4003548. De stikstofuitstoot 
voor de bouw van windmolens werd slinks weggerekend 
door het tijdelijk vullen van lege kippenstallen met eenden. 
Vindingrijk, slecht voor de natuur en dodelijk voor het lokale 
draagvlak. Er zijn dus regels nodig, en die moeten worden 
gehandhaafd.
Een ander probleem is dat van de ruimtelijke ordening. We 
hebben geen landelijke ruimtelijke ordening meer, die taak ligt 
nu bij de provincies. De druk op het landelijk gebied neemt 
toe: wethouders van gemeenten in het Groene Hart willen 
er woningen bouwen, we willen dat boeren meer rekening 
houden met natuur, en dus minder koeien per ha houden, het 
oppervlakte bedrijventerreinen is in Nederland in twintig jaar 
verdubbeld, en we willen ook nog natuur. Kortom: hoe willen 
we dat onze waard er over 30 jaar uitziet? Dat is onduidelijk, 
maar ondertussen moet er wel binnen twee jaar besloten 
worden over die windmolens en zonnepanelen. En onder 
panelen is het echt lastig boeren of recreëren. 

De beste oplossing voor natuur en landschap blijft 
onderbelicht: veel sterkere energiebesparing

Er zijn nog andere oplossingen denkbaar: een deel van de 
Sahara vol zetten met zonnepanelen, bouw van een aantal 
kerncentrales of grootschalige opslag van CO2 onder de 
grond. Bij panelen in de Sahara kunnen de arme landen daar 
aan verdienen, en de techniek voor transport van de elektriciteit 
naar Europa is er al. Maar voordat die landen een stabiele 
regering hebben en betrouwbare stroomvoorziening kunnen 
garanderen, zijn we decennia verder, zonder garantie dat het 
lukt. Kernenergie is erg duur, de bouw van centrales kost een 
jaar of twintig en het afvalprobleem is nog niet opgelost. En 
waar zetten we die dingen? En opslag van CO2 onder de grond 
is controversieel: werkt het wel en krijgen we geen Groningse 

toestanden met bodemdaling en funderingsproblemen? 
Kortom, er zijn geen makkelijke oplossingen. 

Radicale gedragsverandering nodig: minder 
consumeren

Persoonlijk vind ik dat we helemaal niet naar dat soort 
oplossingen moeten kijken. Want ze zijn onrealistisch en 
lossen op zijn best alleen ons CO2- en energieprobleem op. 
Terwijl we ook problemen hebben met biodiversiteit in eigen 
land, bodemdaling en verdroging, schadelijke mijnbouw en 
bosbouw in het buitenland voor productie van onze elektrische 
auto’s en houtgebruik, enz. In discussies van landbouw-, 
voedings- en milieudeskundigen op bijvoorbeeld Foodlog 
(www.foodlog.nl) of in de wetenschap is er allang consensus 
over: onze consumptie moet omlaag. Minder vliegen, kleinere 
auto’s, minder vlees, minder spullen. Daardoor bereiken 
we een grote energiebesparing, kan een boer minder vee 
houden (de voedselprijs moet dan wel omhoog), blijft het 
aantal benodigde zonnepanelen en windmolens beperkt en 
blijft er ruimte voor natuur. Het is denk ik de enige manier 
om onze aarde, en de Krimpenerwaard, op termijn leefbaar te 
houden. Wie denkt dat het allemaal wel zal loslopen, gelooft 
in sprookjes.

Informatie: 
https://milieufederatie.nl/project/regionaleenergiestrategie/.  
Bron illustratie: Voorlopig concept RES Midden-Holland  D

Tussen nu en 2050: zijn we op de goede weg?

Het is dus zaak nu goed na te denken over welke keuzes we maken. 


