Minister Kajsa Ollongren is van mening dat windmolens zoveel mogelijk op zee geplaatst moeten worden en ze vindt dat
er geen zonneweiden gebouwd moeten worden. FOTO: REMKO DE WAAL/ANP
ENERGIE

Irritatie over voorkeur Ollongren
voor bouw windmolens op zee
Bert van Dijk
Amsterdam

De uitspraken van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken over het
niet bouwen van zonneweiden en het zoveel mogelijk plaatsen van windmolens
op zee, heeft tot grote verontwaardiging
in de regio en in de duurzame sector geleid.
Haar uitspraken slaan een barst in het re
gionale energiebeleid. Dat zeggen energie
adviseurs en bestuurders die bezig zijn met
regionale energiestrategieën.
Ollongren presenteerde vrijdag de Na
tionale Omgevingsvisie (novi). Dat is een
document waarin ze schetst hoe de be
schikbare ruimte in Nederland in de toe
komst zo goed mogelijk wordt benut. Te
gen de NOS zei de minister onder meer:
‘Bouw geen zonneweiden, maar plaats
zonnepanelen zoveel mogelijk op daken.
Laten we windmolens zoveel mogelijk op
zee bouwen.’
Die uitspraken zijn opvallend, omdat
ze lijnrecht ingaan tegen de plannen van
regio’s om grote hoeveelheden windpar
ken en zonneweiden op land te gaan bou
wen. Het kabinet heeft als onderdeel van
het Klimaatakkoord Nederland onderver
deeld in dertig regio’s die allemaal maat
regelen moeten bedenken om de hoeveel
heid duurzame energie met windmolens
en zonnepanelen op te voeren.
Die regio’s zitten nu midden in het op

Uitspraken Ollongren
lijken burgers die
zonneweiden niet
zien zitten extra
munitie te geven

stellen van die plannen en het creëren van
draagvlak voor het plaatsen van nieuwe
windmolens en zonneweiden.
‘Ik was stomverbaasd’, zegt Jop Fackel
dey, gedeputeerde van de provincie Flevo
land en hoofd regionale energiestrategieën
binnen het Interprovinciaal Overleg, over
de uitspraken van de minister. ‘We heb
ben het in Nederland zo georganiseerd dat
dertig regio’s aan de slag zijn gegaan om
plannen te maken voor meer hernieuwba
re energie. Loop daar dan niet doorheen.’
‘Het is prima om privé een mening te
hebben, maar realiseer je dat het een ander
gewicht krijgt als je het als minister zegt’,
aldus Fackeldey. ‘Dat is niet handig. Juist
nu regio’s in de fase zitten waarin ze pro
beren grotere participatie van burgers op
gang te krijgen.’
Dat draagvlak is hard nodig, omdat op
veel plekken in Nederland verzet is tegen
nieuwe windmolens en zonneweiden. In
een aantal regio’s proberen burgers met
juridische acties nieuwe windmolens en
zonneweiden tegen te houden. ‘Het de
mocratische en maatschappelijke proces
in verschillende regio’s staat onder druk’,
constateerde ook het Nationaal Program
ma Regionale Energiestrategie, dat de re
gio’s ondersteunt bij het maken van de
energiestrategieën, eerder dit jaar. Het was
reden om regio’s meer tijd te geven om de
plannen uit te werken.
De uitspraken van Ollongren lijken bur
gers die windmolens en zonneweiden niet
zien zitten extra munitie te geven. ‘We gaan
hier zeker last van krijgen’, zegt Duco van
Dijk. Van Dijk is energieadviseur bij advies
bureau voor windenergie Bosch & Van Rijn,
dat een aantal regio’s assisteert bij het op
stellen van de regionale energiestrategie.
‘Het is heel gevoelig beleid met moei
lijke processen, waarin enorm veel tijd en
energie is gestoken. Dan is het heel belang
rijk dat alle vogels hetzelfde lied zingen.
Haar uitspraken zijn heel onhandig’, zegt
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Van Dijk. ‘De eerstvolgende bewonersbij
eenkomst krijg ik het zeker voor de voeten
geworpen. Dit is een barst in het regionale
energiestrategieverhaal.’
Ook duurzame brancheorganisaties
snappen niet waarom de minister expli
ciet een voorkeur voor wind op zee uit
spreekt. ‘Dat minister Ollongren in het
journaal van afgelopen zaterdag zich met
de woorden “doe dat nou niet” tegen zon
en wind op land keert, is niet in lijn met
haar eigen beleid en het beleid van de mi
nister van Economische Zaken & Klimaat’,
schrijven de drie duurzame brancheorga
nisaties NVDE, NWEA en Holland Solar in
een gezamenlijk persbericht.
Met het dakoppervlak in Nederland zou
de doelstelling voor zon voor 2030 in the
orie ‘prima gerealiseerd kunnen worden’,
denken ze, maar de praktijk is weerbarsti
ger. ‘Daken zijn veelal particulier bezit, de
installatie van zonnepanelen valt niet af te
dwingen en is soms technisch lastig.’ Daar
om zullen volgens de duurzame verenigin
gen ook zonneweiden nodig zijn.
Datzelfde geldt voor wind op land.
‘Windenergie op zee gaat de komende ja
ren fors toenemen, maar op dit moment
en in de nabije toekomst is wind op land
de grootste bron van duurzame energie’,
schrijven de brancheverenigingen.
De organisaties roepen de minister op
de ontstane verwarring weg te nemen en
haar uitspraken te verduidelijken, omdat
haar woorden veel scherper zijn dan wat er
in de omgevingsvisie zelf staat.
Een woordvoerder van minister Ollon
gren laat weten dat het zeker niet de inten
tie van de minister is het regionale beleid
te doorkruisen.
‘Haar uitspraken in het interview zijn in
de montage kort geknipt. Ze wil vooral aan
geven dat bij omgevingsbeleid meer regie
nodig is om verschillende grote belangen
zoals woningbouw en duurzame energie
tegen elkaar af te wegen.’

