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Hoewel de energietransitie noodzakelijk is (daarover geen misverstand), is de vraag op welke 
wijze die energietransitie vorm wordt gegeven? Plempen we het land vol met windturbines 
en enorme industriële zonnevelden, of denken we na, maken we gebruik van de nieuwste 
inzichten en technologische mogelijkheden, ontzien wij landschap en natuur, en beschermen 
wij de leefomgeving van onze inwoners, zodat zij straks niet noodgedwongen omwonenden 
worden van allerlei geplande wind- en zonneparken? 

Het is interessant om te zien wat er zich op landelijk (politiek) niveau afspeelt. Kaysa 
Ollongren, op wie wij als D66 trots mogen zijn, heeft vorig jaar september als minister van 
Binnenlandse Zaken, gepleit voor het herstellen van landelijke regie op de ruimtelijke 
ordening van ons land. Vooral omdat zij zag dat het met het aanleggen van al die wind- en 
zonneparken op land uit de hand begon te lopen. Zij zei: “Bouw geen zonneweides, maar 
plaats zonnepanelen zo veel mogelijk op daken. Laten we windmolens zo veel mogelijk op zee 
bouwen”.  

Haar woorden hadden effect. In eerste instantie werd zij ‘tot de orde geroepen’, zoals dat 
gaat in de politieke arena, waarin velen voortdurend maar in hun eigen groef ronddraaien. 
Maar Kaysa capituleerde niet (zie bijlage); zij nuanceerde haar standpunt weliswaar; zij kon 
ook niet anders dan erkennen dat “de regio’s” (bij het ontbreken van landelijk beleid) de 
vrijheid hadden eigen plannen te maken; maar zij ging wel aan de slag met het voorbereiden 
van wetgeving om het mogelijk te maken om eigenaren van (grote) daken (veelal bedrijven) 
in de nabije toekomst te kunnen dwingen hun daken vol te leggen met zonnepanelen. 

En … zij benoemde Wouter Veldhuis tot de nieuwe Rijksadviseur voor de Fysieke 
Leefomgeving. “Miljarden euro's subsidie gaan naar de zonneparken op land. Dat moet zo 
snel mogelijk naar de daken”, was één van zijn eerste uitspraken. 
Wouter Veldhuis vindt dat we onmiddellijk moeten ophouden met het verstrekken van 
subsidie (!) op het aanleggen van zonneweides op landbouwgronden. In plaats daarvan 
kunnen deze subsidies gebruikt worden om daken te versterken van b.v. bedrijfsgebouwen 
en grote bouwcomplexen (zoals treinstations e.d.). 

Tenslotte: Wij zijn als D66 de partij die in Nederland wellicht wel als eerste heeft gewezen op 
milieuvervuiling, het wereldwijd uitputten van de grondstoffen en klimaatverandering. Op 
dit moment zijn wij dé pleitbezorgers van het tegengaan van de stikstofuitstoot (“halvering 
van de veestapel”) en de transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het 
benutten van duurzame alternatieven: zon en wind. 
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