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Welkom  

Michel Jehea, milieu specialist is dagvoorzitter. Op www.klimaatakkoord.nl kunnen nog ideeën 
worden toegevoegd achteraf.  

Stelling: Waar komt u vandaan?  

12 uit Breda , 13 Brabant, 7 elders, 0 zeeland 

Stelling: Hoe bent u hier?  

Professional: 24, 11 betrokken burgers, niemand uit verveling 

Aanwezigen:  

- Kees Vendrik (KV) 

- Ed Nijpels (EN) 

- Anne-Marie Spierings (AS) 

EN: Het kabinet heeft afgesproken om 49% CO2 reductie te realiseren, heel ambitieus, en om dat te 
bereiken is het klimaat akkoord opgezet. Om te kijken hoe we het met provincies en gemeenten 
kunnen bereiken. In juni moet het akkoord er zijn, dan gaat het naar het kabinet, naar de 
planbureaus en na de berekeningen komt het eind augustus in het kabinet, als het dan goed gekeurd 
wordt gaat het naar de tweede kamer en dan door naar de uitvoer.  

MJ: Waar gaat het dan om?  

EN: 5 tafels. Hoe realiseren we nou die CO2 reductie? We moeten kijken welke maatregelen we 
precies gaan treffen.  

MJ: Wat verwacht je van vanavond?  

EN: We zoeken ze breed mogelijk draagvlak, en we merken dat er in de maatschappij nog wel wat 
chagrijn zit over hoe dit wordt aangepakt. En dat willen we hier bespreken. Ik wil weten welke 
gedachten hier leven.  

AS: Als provincie hebben we al veel gedaan. We zijn koploper elektrisch rijden, zoals 44 elektrische 
bussen in Eindhoven, waterstof vuilnis wagens in Breda. En meer. We hebben ook een programma 
om sport locaties te verduurzamen, daar wordt veel licht en warmte gebruikt, met de besparing kun 
je de contributie weer omlaag brengen, of iets anders doen.  

KV: Er is ook heel goed nieuws: De tafel waar ik me mee bemoei gaat vooral om het elektrificeren. 
Die energie moet dan van zee komen in de toekomst. Power to the people, energie komt van jullie 
daken, uit jullie buurt. En hoe krijgen we jullie daarbij betrokken?  

KV: We hebben afgesproken om voor Nederland iets goeds te doen, maar ook dat in elke regio 
ruimte moet zijn om zelf in te vullen hoe ze dat willen doen. Wij willen vrijheid voor elke regio om te 
bepalen welke techniek het beste bij hun past.  

http://www.klimaatakkoord.nl/


 

 

Vragen uit het publiek:  

We zijn al van 56 mega ton naar 45 megaton CO2 gegaan in het regeerakkoord. Er stonden daar in 
het begin heel veel dingen in die makkelijk en goedkoop besparing hadden opgeleverd, maar die zijn 
al van tafel gegaan.  

Het kabinet heeft uit de boeken kast van PBL een plan genomen, maar dat was out dated en is 
herrekend. Er was al een deel gerealiseerd. Ook de verdeling tussen de tafels is herverdeeld. De 
intentie is dus niet veranderd, maar de invulling is preciezer geworden.  

Kees Pieters namens 30 organisaties in NL. Wij hebben een plan opgesteld om 2 miljard euro te 
besparen door wind van land naar zee te verplaatsen. We hebben dat plan aangeboden, maar we 
mochten niet meepraten. Er zou contact opgenomen worden, dat is niet gebeurd. Wanneer gaan wij 
serieus aan tafel?  [Met verontwaardiging] 

KV: We zitten nu samen aan tafel toch? Wij hebben ook al contact gehad, u bent gebeld. Er is heel 
veel belangstelling in mijn tafel, en daar ben ik blij mee. Maar dat betekent ook dat ik niet  met alle 
organisaties kan praten. Er zijn honderden plannen die worden ingediend. Er is wel met u contact 
opgenomen, u bent gebeld, maar ik kan niet met iedereen om de tafel.   

Ja, we zijn gebeld om te zeggen dat we niet mochten komen! [frustraties] Maar waarom dan al dat 
wind op land? 

KV: Regio’s gaan zelf bepalen hoe ze hun elektriciteit willen opwekken. Ik wil dus niet tegen regio’s 
hoeven zeggen dat zij  geen windmolens mogen bouwen als zij dat willen. Ik zie wel veel gebeuren op 
zee, zeker voor de industrie, maar ik denk dat het onverstandig is om iets uit te sluiten. Wij gaan niks 
opdringen of uitsluiten.  

Grootouder voor het klimaat. Zijn de financiële prikkels wel juist? Ik ben met de trein gekomen, dat 
duurt langer en kost meer dan de auto. Hetzelfde geld voor veel andere voorbeelden.  

EN: Nee, die zijn nog steeds niet goed. We hebben 3 manieren om invloed uit te oefenen: prijzen, dus 
hoge prijzen voor slecht gedrag, subsidie, en normen. Op dit moment zijn de financiële prikkels nog 
niet compleet. Er zijn nog steeds te veel gevallen waar het principe van de vervuiler betaalt nog niet 
in de praktijk is. Overal zijn daar nog kansen voor, neem nou de vervuiling voor het opwekken van 
elektriciteit, de CO2 rechten zijn te goedkoop. Besparingen zijn veel duurder dan rechten kopen. Er 
moeten rechten uit de handel om dat systeem te laten werken.  

AS: Daar wil ik nog wel wat aan toevoegen. Als u kijkt hoeveel belasting er op benzine en diesel zit, 
dan is dat als je goed kijkt veel minder dan wanneer je naar elektriciteit kijkt. Dat is eigenlijk heel 
scheef.  

Henk Daalder, ingenieur. Als u wilt dat iedereen mee gaat doen, waarom is er dan geen aantrekkelijk 
consumentenaanbod in de aanloop naar dit akkoord. Zoals salderen voor en achter de meter. 
Regelgeving en product zouden moeten worden gecombineerd om het aantrekkelijk te maken voor  
consumenten om mee te doen. Zo heb je nu slimme meters, en met goede saldering, zou het heel 
interessant zijn om zonnepanelen op je dak te leggen.   [licht geïrriteerd] 

KV: Ik deel uw ongeduld meneer, ik zou het graag compleet hebben gepresenteerd, maar de plannen 
zijn gewoon nog niet klaar. Het komt niet in het klimaatakkoord, maar er zijn zeker veel regelingen 
op de tekentafel, ook voor de eerlijke verdeling van de middelen. Hoe het er uit gaat zien, maar het 
belang ervan is heel groot, dus het komt er aan.  

EN: Laten we ook een beetje opgewekt zijn. De zon op dak beweging is enorm succes verhaal 
geweest.  



 

 

Henk Daalder vervolg: Ze zijn juist al bezig met afschaffen van die salderingen en subsidies. Mensen 
moeten toch van hun investering uit kunnen gaan. Daar begint het stelen. [Geïrriteerd] 

Theo de Graaf, in de vliegtuigbouw. Waarom valt luchtvaart en scheepvraag buiten het Parijs 
akkoord? 

EN: Dat betreuren we ten zeerste. Maar dit kabinet gaat ondanks dat het niet in het Parijs akkoord 
zit, wel degelijk actie ondernemen om ook daar maatregelen te treffen. Er wordt bijvoorbeeld 
gesproken over een vliegtax. Maar dit moet wel EU breed worden gedaan.  

Kunnen we het dan niet toevoegen aan de tafel mobiliteit?  

EN: Nee, want dat wordt internationaal geregeld. Maar er wordt ook internationaal wel naar 
gekeken.  

Ik betaal als belasting betaler: Ik vraag vooral naar het inzetten van publieke middelen. In hoeverre 
wordt er rekening gehouden met de kosteneffectiviteit? Zeker als je kijkt naar industrie en de grote 
stappen die daar gezet kunnen worden, dan vraag ik me af of het subsidiëren van kleine windmolens 
of windmolens op land wel kosten effectief is.  

KV: Hernieuwbare energie is echt spectaculair goedkoop geworden door het schaal maken. 
Vanmorgen hebben we besproken hoe we druk kunnen leggen op de markt van zon en wind, want 
hoe lager die prijzen worden, hoe goedkoper het is voor ons allemaal, maar ook voor u als belasting 
betaler.  

Hoe gaan jullie het doen met de woningbouw? Er komen veel “duurzame” woningprojecten bij, 
maar die zijn duurzaam in gebruik, maar niet in de materialen.  

De circulaire economie, dat is een apart stuk van het beleid. Wij focussen op het terugdringen van de 
CO2 uitstoot. Er worden ook wel afspraken gemaakt over de materialen, bijvoorbeeld  over beton 
want dat is een van de grootste CO2 uitstoters, maar het is het één en het andere. Deze dingen lopen 
naast elkaar.  

AS: Brainport smart district kunt u volgen, daar zijn ze bezig met écht duurzame huizen bouwen.  

In hoeverre kunnen we extremen in het klimaat benutten ? Zoals de harde regen op dit moment? En 
juist extreme warmte op andere momenten.   

KV: Nederland moet veiliger worden, water afvoer en opslag worden belangrijker. Er is ook een fonds 
voor, en we beginnen daar nu ook op een slimme manier combinaties mee te maken.  

AS: Er is ook steeds meer focus op grijswater systemen. Het gebouw van de provincie bij ons heeft al 
een dubbel systeem, dus daar worden de WC’s doorgespoeld met regenwater 

Ik werk in de gebouwde omgeving, en ik kom een puzzel tegen, wat betreft de kosten effectiviteit 
van maatregelen in de gebouwde omgeving. Mijn vraag is: Kan er naast het omschrijven van de 
effectiviteit in het besparen van energie, ook aandacht komen voor de effectiviteit voor de 
portemonnee?  

EN: Het gaat bij ons om de kosten effectiviteit, maar wel met het oog op de draagkracht van de 
burger.  

Ik heb een probleem met klanten. Ik merk dat de ambtenaren geen beeld hebben van de effecten op 
de portemonnee van de burger. U zegt dat er rekening wordt gehouden met de portemonnee van 
de burger, maar het gebeurt te vaak dat de kosten toch verkeerd uitvallen.  



 

 

EN: We weten dat het aanpassen van een huis 30 tot 70 duizend euro kost, afhankelijk van welke 
maatregelen er getroffen worden.  

Nee, ik ben niet gerust. Er is een mix van maatregelen nodig. Nu hebben we allerlei plannen makers 
met warmte, maar er wordt elke keer met “gemiddelde cijfers” gerekend, en wat er echt met de 
portemonnee gebeurt is niet duidelijk.  

EN: We hebben uren besteed aan het verzamelen van informatie en het doorrekenen van dit soort 
situaties. Neem alstublieft van mij aan dat die cijfers niet zomaar ergens vandaan komen.  

KV: U verwijst naar het rapport plan van de gebouwde omgeving. Die cijfers worden niet altijd 
geloofd, maar daar wordt ontzettend goed naar gekeken. Hoe dat uitspeelt dat gaan we nu zien, 
maar er wordt heel erg goed naar gekeken.  

Betrokken bewoner. Ik woon in een dorp waar we bezig zijn het dorp energie neutraal te maken, u 
neemt een groot deel van de verantwoordelijkheid van de buurten weg. Er wordt vaak over 
gesproken, niet mee gesproken. Als je als gemeenschap aan de gang wil, kan het klimaat akkoord 
daar iets voor betekenen?  

Wat zou kunnen: Er zijn energiecorporaties aan tafel, bestaand uit burgers, zij praten mee. Als er 
nieuwe corporaties of buurten komen met initiatief, moeten zij de  mogelijkheden krijgen om ook iets 
te bereiken. Als u de netbeheerder nodig heeft is het ongelofelijk moeilijk om verder te komen als die 
weigert mee te werken. Wij gaan dus met de netbeheerder samen zitten, om te kijken hoe zij met dit 
soort initiatieven aan de gang kunnen op een manier die wel mogelijkheden biedt, maar ook de 
kosten niet te veel omhoog schroeft.  

EN: In dit klimaat akkoord gaat het zo werken: Het land wordt verdeeld in 30 regio’s, en iedere regio 
krijgt een doel dat ze moeten behalen, maar hoe ze dit moeten bereiken wordt nog niet bepaald. 
Ongeveer 40% van het werk moet bij gemeenten en buurten komen te liggen. Wij willen het dus juist 
bij de buurt laten liggen.  

De antwoorden die ik hier hoor zijn nog altijd over de mensen, niet vanuit de mensen. Laat nou 
ruimte voor mensen hun eigen oplossingen. Faciliteren is echt iets anders dan dirigeren.  

AS: De eerste vraag ligt bij de gemeente, als zij met dit onderwerp aan de slag willen komt het hoger 
op de agenda. Als gemeenten dan inderdaad aan de gang willen moeten ze het ook uit handen geven 
als burgers zelf aan de slag willen.  

KV:We hadden het net over kosteneffectiviteit. Als energie bedrijven het mogen zeggen dan komen 
er een aantal hele grote molens, ergens op het IJsselmeer, dat is lekker efficiënt, makkelijk en 
goedkoop. Mensen willen dat natuurlijk niet, mensen willen dit zelf doen. Dus daar is ook ruimte 
voor, maar we moeten ook op de kosten letten.  

Het woord draagvlak werd gebruikt. Wanneer wordt het draagvlak niet meer ondermijnd? Er rijden 
bij mij in de buurt enorme voertuigen rond, van het leger, met enorme pluimen zwarte rook die daar 
uit komen. Ik heb daar over geklaagd, toen waren ze even weg, maar nu zijn ze weer terug. Waarom 
maar ik me druk over deze dingen, als de overheid vervolgens zelf met dit soort wagens rond rijdt.  

MJ: Wat is nu de vraag?  

Moet defensie aan dezelfde uitstoot eisen voldoen als de industrie?  

EN: Dat is een goede vraag, daar gaan we naar kijken.  



 

 

Jullie hebben het over hoe betrekken we zoveel mogelijk de inwoners, maar krijgen ze ook ruimte 
aan de tafel? Ik zie strijd ontstaan tussen de netbeheerders en de mensen. Ik maak me zorgen over 
de taak van de netbeheerder dat iedereen aangesloten moet blijven.  

KV: Volgens mij staat het niet ter discussie dat mensen het recht hebben aangesloten te worden op 
het energie net. In het warmte net weet ik het niet precies. Het is fijn dat mensen daar aan zitten, dus 
goed dat die aanleg wordt gedaan, waarschijnlijk ook privaat,  maar voor je het weet zit je er 40 jaar 
aan vast. We moeten daar uitkijken voor de private monopolist, want die kan zoveel vragen als hij 
wil.  

EN: Is er enige reden om warmte netten anders te zien dan energie netten? Als je warmte netten tot 
een succes wil maken zul je warmte netten ook moeten socialiseren, anders krijgen we het nooit 
uitgerold, dan betalen een paar mensen een enorm bedrag. Er wordt over die warmte netten 
gesproken, maar er is ook nog discussie, want die warmte moet wel opgewekt worden uit duurzame 
energie. Je kunt niet hebben dat je zo’n warmtenet aanlegt en dat vervolgens de bron van de warmte 
opeens er mee kapt, omdat hij niet meer fossiel mag.  

KV: We zijn allemaal aangesloten op dat warmte net, ik heb het recht om mijn zonne-energie naar 
het net te leveren, en te vragen wanneer ik wil. Maar dat wordt een uitdaging, want we willen graag 
dat alle energie wordt gebruikt, maar het wordt een enorme klus om te zorgen dat het net in balans 
blijft.  

EN: In het regeer akkoord is wel opgenomen dat burgers warmte krijgen in plaats van gas.  

Pauze 

We hebben nog 3 kwartier.  Maak vooral gebruik van klimaatakkoord.nl om achteraf ideeen die je 
nog hebt door te geven. Die ideeën worden ook echt gelezen.  

Vraag 1: Wat ik merk is dat om de elektrische auto te stimuleren er veel meer fiscale stimulatie 
nodig is, ook voor het tweede hands kopen.  

AS: Er worden zeker dit soort vragen behandeld, vooral om te zorgen dat tweede hands elektrische 
auto’s niet de grens over gaan naar polen en weet ik waar.  

EN: Er is één goed middel dat helpt, en dat is het rekening rijden. Betalen voor mobiliteit. Dat is een 
van de dingen waar het regeerakkoord over heeft gezegd dat ze het niet willen. Maar er wordt toch 
wel over gepraat, want het is voor veel problemen een goede oplossing.  

Ik dacht net even dat we het gingen hebben over energie opslag, maar ik denk dat dat ontzettend 
belangrijk gaat worden. We zullen van elektronen naar moleculen moeten gaan. Dat hoor je overal, 
niet opslaan in elektriciteit, maar in bijvoorbeeld waterstof. Er is zoveel kennis over, maar ik hoor er 
niks van. Accu’s zijn geen oplossing voor grootschalige opslag.  

KV: We hebben het hier zoveel over aan mijn tafel. Aan mijn tafel zit onder andere Tennet, die 
hebben daar natuurlijk enorme belangen bij. We nemen het uiterst serieus. We zitten ook constant te 
hengelen naar de industrie. We willen dat die bij ons gaat inhaken. Want: Grote schaal is korting. Als 
de Nederlandse industrie gaat mee doen dan hebben we extra ruimte voor flex en opslag, wat we 
nodig hebben voor het stabiliseren van het net. Er is mij een plan aangeboden door een aantal milieu 
groepen over waterstof. Zij willen onder andere dat er windmolens gebouwd worden op zee, 
waarvan de energie wordt omgezet naar waterstof.  

[Meneer is niet overtuigd. ] 



 

 

AS: Er is bij ons in de provincie ook een initiatief bezig met mierenzuur. Zij hebben al een autootje 
rijdend en aan een bus wordt nu gebouwd. Mierenzuur is dan een duurzaam geproduceerde 
brandstof. Ook energie opslag in metalen wordt onderzocht op TU Eindhoven. Het is allemaal nog 
wel in stadium van onderzoek, maar het komt. Er is aandacht voor.  

Ik ben betrokken bij Save the UN. We moeten dingen gaan uitzoeken over al deze nieuwe 
technologieën. Overheid en bedrijfsleven zijn te druk met andere dingen, voor burgers is het moeilijk 
te betalen. Is er ruimte voor faciliteiten voor dit soort initiatieven?  

EN: Het gaat regionaal geregeld worden. Er komt geen landelijk fonds, maar gemeentes kunnen dit 
financieren. We willen dit in ieder geval aanmoedigen.  

Is er dan ook ruimte voor het creëren van fondsen voor initiatieven van burgers?  

EN: Regionaal wel.  

Het klimaatakkoord is hoog gemikt, en ik zie bij veel gemeentes  een gebrek aan bestuurskracht om 
de regie te nemen of om ondersteuning te bieden. Sommige gemeentes zijn al vol bezig, andere 
lopen achter. Hebben jullie daar ruimte voor? Om die gemeentes te ondersteunen?  

EN: Er staat in het klimaat akkoord dat kleinere gemeentes en grotere gemeentes elkaar moeten 
ondersteunen.  

AS: Ik maak me er inderdaad oprecht zorgen over, want je kunt inderdaad als gemeente de omgeving 
wel meetrekken, maar er zijn grenzen aan. Wat ik fijn vind is dat dit onderzoek naar de 
bestuurskracht van gemeentes is gedaan, maar we gaan nu ook nieuwe stappen zetten om te zorgen 
dat er echt iets gebeurt.  

Ik werk in een van de 3 hotspots als het gaat om de uitstoot, waar staan jullie als het gaat om het 
beleid van die hele grote partijen? Zij volgen de maatschappij maar gaan niet vooroplopen, die hele 
grote groot gebruikers.  

EN: Zij zitten aan die industrie tafels. De groot gebruikers, dus de 3 partijen die samen 60% van de 
totale CO2 uitstoot realiseren zitten daar. Daar wordt mee onderhandeld. Kees hoopt dat ze de 
stekker gaan inpluggen. We hebben pas geleden op het punt gestaan een maatregel op te leggen, 
maar vervolgens is er van hun kant toch besloten om mee te werken. De onderhandelingen zijn 
spannend en gaande. 

Agrariër in de gemeente. We hebben het heel veel over reductie van uitstoot, dat is ook belangrijk, 
maar de agrarische sector, (70% van de oppervlakte van Nederland) heeft ruimte om de CO2 op te 
slaan. Kan daar een verdien model omheen komen? De CO2 rechten zijn inderdaad te goedkoop.  

KV: Dit onderwerp ligt zeker op tafel. Landgebruik is een belangrijk aspect van alle plannen.  

EN: Er zijn heel specifieke plannen ingediend, maar er zijn nog geen beslissingen over genomen. 
Iedere maatregel is bespreekbaar. Iedereen moet een bijdrage gaan leveren, dus als dit er een vanuit 
de agrarische sector is, dan is dat mogelijk.  

Mijn observatie is dit: Het gaat veel over rechten en het invoeren van belasting, maar je ziet daarbij 
een herverdeling van laag naar hoog, ik denk dat we met het stellen van verplichtingen ook ver 
kunnen komen.  

MJ: Dat is een mooi bruggetje naar de eerste stelling.  



 

 

Stellingen 

Klimaatmaatregelen. Via de portemonnee! 

1: Perfect, als vervuilen duurder wordt stop ik vanzelf (12) 

2: Waardeloos, lage inkomens zijn weer de dupe (6) 

3: Wetten en regels, dat is pas effectief. (2) 

4: Voorlichten, daar moeten we op inzetten.  (3) 

Het moet een mix zijn! Veel instemming, ook Ed Nijpels is het eens.  

KV: Een concreet maatregel dat net getroffen is: In 2030 mogen elektriciteitscentrales geen kolen 
meer gebruiken. Want dat zijn de meest vervuilende bronnen per eenheid geproduceerde energie, die 
je je maar kunt voorstellen.  

Hoe effectief is dat als we dit niet in Europees verband doen?  

KV: We kunnen heel lang wachten op Europa. Er zijn wel CO2 rechten, maar dat gaat niet hard 
genoeg. In Duitsland hebben ze een commissie opgericht voor CO2 reductie, dat wil niet zeggen dat 
zo’n commissie alles oplost, maar ze zullen niet willen eindigen zonder resultaat, dus er zal in ieder 
geval actie ondernomen worden. Het afschaffen van de kolencentrales daar heeft ook impact op de 
werkgelegenheid, dus het gaat ook om mensen met gezinnen die opeens zonder baan komen te 
staan, maar er wordt wel actie ondernomen. We moeten dus niet alleen naar Brussel kijken, we 
moeten het gewoon gaan doen.  Als we de kolencentrales sluiten is er ook ruimte voor duurzame 
energie.  

Geïrriteerd: Ja, maar dit is niet waar. Die energie gaat gewoon uit Duitsland komen.  

KV: Wij gaan niet die energie uit Dutisland gebruiken, zij gaan daar namelijk ook vanaf. We gaan 
namelijk in het klimaatakkoord ook opnemen dat er een deal met Duitsland moet komen. 
Bijvoorbeeld uitruilen van windenergie, en het samen sluiten van de bruinstroom.  

EN: Wij zijn niet gekke henkie, die dit als enige doen. Iedereen doet dit, iedereen ziet die doelen. We 
gaan onvermijdelijk van die kolen af, en wij  willen straks met de industrie voorbereid zijn op die 
verandering, dan zijn opeens al je investeringen een voordeel en een voorsprong.  

Volgende stelling:  

Je kunt met locaties voor windmolens nooit iedereen tevreden stellen 

1) Je kunt nooit iedereen tevreden stellen (30) 

2) Kwestie van willen en goed luisteren (2) 

3) Alles op zee (1) 

EN: Er komt in Nederland een tweede ronde windmolens, maar waar ze komen te staan ligt aan de 
gemeentes.  

In 2011 hebben gemeenten in de regio West Brabant bedacht dat ze windmolens willen bouwen, 
toen werd de crisis en herstel wet ingevoerd. Besluitvorming voor windmolens tot 5 MW kwam bij 
gemeentes, voor hogere kwam het bij provincies. Op het moment dat de gemeente zei dat er wind 
zou komen gingen ondernemers los. Die begonnen overal stukken grond te zoeken en plannen te 
maken. Burgers schrokken en vroegen of de provincie de leiding kon nemen. Er is een convenant 



 

 

gekomen, waar in staat dat de Provincie ruimtelijk indeelt, maar de gemeente bepaalt de sociale 
randvoorwaarden. Uiteindelijk is gezegd dat 25% van de molens is overgedragen naar lokaal 
eigendom, dat betekent dat inwoners eigenaar worden, en dat ze ook daadwerkelijk eigenaar 
worden van de energie die wordt geproduceerd. En er zijn dus mensen die daardoor nu die 
windmolens gebruiken en de opbrengst van de windmolens gebruiken om verder te investeren om 
van het gas af te komen.  

EN : Dit is het voorbeeld van hoe wij het graag zouden zien. Niet van bovenaf opleggen, maar van 
onderaf initiëren en ook daar de lusten verdelen.  

Om hoeveel gaat het dan wat het opbrengt?  

Het is niet alleen geld, het gaat om de duurzame energie. Met zonnepanelen, LED verlichting, die 
investeringen daar kun je geld aan verdienen als we dat slim aanpakken, daarvoor is een investering 
nodig. Het is niet de bedoeling dat een aantal mensen met geld, geld gaan investeren in windmolens 
en er vervolgens weer met de lusten vandoor gaat. Wij hebben dus ook gezegd dat die opbrengsten 
van die 3000 huishoudens aan energie van een windmolen ook echt verspreid wordt over 3000 
huishoudens.  

EN: De regio’s kijken naar elkaar en kunnen elkaar als voorbeeld gebruiken. Wat we hebben gezien is 
dat er soms onvoldoende of te laat gesproken is met de bevolking, terwijl als we mensen betrekken, 
dan komen er vaak goede alternatieven of medewerking. Met participatie kom je het verste.  

Ik zit hier ook namens stichting voor de wind A16, wij zijn er blij mee, dat er in het klimaat akkoord 
niet meer van bovenaf opgelegd gaat worden maar juist gefaciliteerd gaat worden.  

KV: Het akkoord wordt landelijk afgesloten, en 30 regio’s worden ingericht. We vragen aan de regio’s 
wat zij denken te kunnen doen, dat tellen we op, en dan hopen we dat dat genoeg is, dat dat sluit. 
Als dat niet zo is moeten we dingen gaan verdelen, en gaan opleggen. Regio’s zijn dus niet vrij in wat 
ze doen, maar wel in hoe.  

Mark van der Gulp, uit Dordrecht, we hebben het gehad over nieuwe initiatieven en innovatie, 
wordt er in het klimaatakkoord ook rekening gehouden met de vallei der doden. Om van het 
prototype naar innovatie te komen.  

KV: Ik heb toevallig gisterochtend een meeting gehad over de innovatie agenda. Voor alle tafels.Dit 
doen we namelijk niet alleen met belanghebbenden aan de tafels, maar ook met banken. Het gaat 
namelijk over financiering. Vooral om van de Valley of Death ook naar goed draaiende bedrijven te 
komen die we allemaal zo graag zien. 

MJ: Wat hebben jullie hier vandaag nou meegenomen?   

AS: Heel veel maar ik denk vooral dat  het belangrijkste is dat we die regionale uitvoering goed 
krijgen.  

KV: Ik denk dat ik volgende week ga melden dat Breda de eerste stad is die klaar is. Ik hoor dat jullie 
goede energie hebben en veel belangstelling voor ruimte in de regio, dat is ook goed. De beleving zit 
bij iedereen die aan tafel zit. Iedereen wil anders, en mét de burgers.  

EN: Ik ben blij dat we heel inhoudelijk hebben kunnen praten, niet gepolariseerd, maar we hebben 
met z’n allen gekeken hoe we dit op het goede spoor gaan krijgen en iedereen wil meedoen. 

KV: Ik heb nog wel één suggestie: Hier buiten is geen paal, en ik ben met de elektrische auto. Dat is 
nog een suggestie voor volgend jaar.  


