
 

 

 

Bestuurdersdag 4 oktober 2014  
 

Op 4 oktober vond de jaarlijkse CDA bestuurdersdag plaats  in de Christelijke Agrarische 

Hogeschool Dronten. Geert Wentink, Jaap Ypma en ondergetekende vertegenwoordigden 

daarbij de Afdeling Brummen-Eerbeek. Hierbij een kort verslag van de bijeenkomst met 

als belangrijkste onderwerp: Hernieuwbare Energie: wat is wijs? 

Investeren in duurzame energie: we willen het allemaal, maar tegelijk heb je het gevoel 

dat ontwikkelingen zo snel gaan, dat je beter tot morgen kunt wachten op de nog 

effectievere oplossingen. Nu besluiten om windmolens te plaatsen die straks wellicht 

achterhaald zijn? 

En wat als de zonnepanelen van morgen drie keer zo efficiënt zijn? Maar wachten en nu 

niets doen is ook geen optie! Over dat dilemma spraken we met Prof. Kornelis Blok, 

hoogleraar Hernieuwbare Energie aan de Universiteit van Utrecht en oprichter van 

Ecofys, adviesbureau voor duurzame energie http://www.ecofys.com/nl/experts/blok/) . 

 

“De hele wereld duurzaam in 2050, dat kan!” Aldus prof Blok. Daartoe moeten alle 

mogelijke bronnen worden ingezet, wind , zon en bio-massa. Het vergt een  investering 

wereldwijd van 2%  van het BNP (Bruto Nationaal Product). Een enorme opgave, maar 

uiteindelijk is het goedkoper. Vooral op het gebied van wind- en zonne-energie vindt er 

tegenwoordig een grote versnelling plaats in de ontwikkelingen. Wereldwijd wordt 

jaarlijks 200 miljard geïnvesteerd voor wind en zon. Elektrische apparaten en auto’s 

worden steeds zuiniger. De benutting van bio brandstof gaat niet in hetzelfde tempo als 

wind en zon, maar moet volgens prof. Blok zeker ook verder ontwikkeld worden. In de 

EU wordt nu al 10% van de energie behoefte gewonnen uit duurzame bronnen.  

“De klimaat conferentie in 2009 in Kopenhagen was een fiasco. De reden: er is veel te 

veel top down geopereerd en te weinig draagvlak gecreëerd”, aldus Blok. In 2015 komt 

er in Parijs een herkansing, maar intussen moeten we niet stilzitten. In de hele wereld 

groeit gelukkig het besef dat er meer actie moet komen. 

Zeer recent deed de Secretaris Generaal van de VN, Ban Ki-Moon, een oproep om in 

Parijs echte afspraken en verplichtingen aan te gaan: “Klimaatactie is mogelijk, het enige 

wat in de weg staat zijn wij!”  

“Niemand kan zijn verantwoordelijkheid ontlopen, we moeten het samen doen”, zegt 

Blok. 

“Gemeenten moeten daarin het goede voorbeeld geven.” 

Gedeputeerde  in Overijssel,Theo Rietkerk, gaf aan dat besparen op het energieverbruik 

nog steeds het beste middel is. Om windmolens voor de omgeving meer acceptabel te 

maken, pleitte hij voor het mee laten delen van omwonenden in de opbrengsten. Ook 

benadrukte hij dat het tijd wordt het fiscale stelsel aan te passen zodat het 

aantrekkelijker wordt stroom, gewonnen uit wind en zon, aan het net te  leveren. 

 

Het was een leerzame bijeenkomst, waarbij vooral heel veel Gelderse gemeenten 

vertegenwoordigd waren. Na afloop bezichtigden Geert Wentink en Jaap Ypma nog één 

van de vele windmolens nabij Dronten. 

 

Ook kon men een workshop bijwonen over de decentralisaties. Tineke Keuzenkamp, 

wethouder in Ridderkerk, gaf een presentatie, waarbij er  volop gelegenheid was vragen 

te stellen. Ook Tweede Kamerlid Mona Keijzer sloot aan bij deze workshop. Het is mij in 

elk geval wel duidelijk geworden dat we in Brummen de zaken goed op orde hebben en 

zeker niet achter lopen bij andere gemeenten. Dat was ook de mening van Mona Keijzer, 

die zich al weer moest haasten naar een volgende afspraak voor het programma 

Nieuwsuur, waarin ze zaterdagavond nog te horen was over de ‘vergeten groep’van 

10.000 meervoudig gehandicapte kinderen die thuis wonen en nu onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente komen. 
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