DE REGIONALE ENERGIE STRATEGIE RES),
Tot voor kort wist ik nog niet wat het precies in hield en toen ik er via, via van hoorde over een” RES
atelier “in de buurt waren ze of al geweest of je kon er niet meer bij.
Ik wil als betrokken burger graag ook laten weten aan de beslissingsnemers hoe ik in dit ENERGIE
VERDUURZAMINGS PROCES sta, maar helaas voor dat ik door had dat HET begonnen was is mijn kans
al weer voorbij.
IK ben nog steeds aan het bijkomen van de eerste ronde participeren in het “WIND OP LAND”
programma en zie met lede ogen hoe ons landelijke landschap wordt getransformeerd in een
industrieel windmolen decor waar geen eind aan lijkt te komen.
Nu bergrijp ik dat met dit RESproces ik weer kom te staan voor een landschappelijke transitie waar
de effecten van WIND OP LAND kinderspel zijn.
Ik wilde graag participeren en mijn draagkracht aan deze maatschappelijke uitdaging uitspreken en
oplossingen aandragen maar kreeg die kans niet.( 30 mensen per keer in een zaaltje leek de
gemeentes wel genoeg! En dat op 154.00 inwoners die onze RES betreft)
Ik sta er dus buiten, maar vind het zo belangrijk dat ik dat niet accepteer, dus maar op een andere
manier mijn PARTICIPATIE kenbaar wil maken.
In het kort begrijp dat we alleen de keuze hebben uit BEWEZEN TECHNOLOGIE en dan ook nog
gereduceerd tot ZON en WIND (alweer) en dan in de vorm; veel, heel veel en extreem veel.
Met op mijn netvlies het almaar ver industrialiseren van mijn o zo geliefde wijde landschap
ontwaakte er een groot gevoel van onbehagen en was mijn participatie drift gereduceerd tot een (
gas) waakvlam. Dus gaat het nu via ander kanalen en de media want ik ben van mening dat over zo’n
belangrijke issue meer gesproken en nagedacht moet worden voor dat we onze gemeente helemaal
vol planten met “energie opwekkers “ die maar weinig doen aan de basis oorzaken van deze energie
vraag.
Het is duidelijk ; WE lossen het energie vraagstuk niet op door Holland Kroon maar rücksichtslos vol
te zetten met windmolens tot op 200m van je woning ; Nee , niet acceptabel .
HK heeft haar energie opdracht uit Wind op land geaccepteerd en op schema in uitvoering en we
zien dagelijks (voor de komen 20 jaar) hoe het een onuitwisbare impact heeft op ons landschap , de
leef omgeving en onze rust en welzijn. WE hebben dat geaccepteerd maar Genoeg is Genoeg.
Er is een trend om “All Electric “ te gaan bij beleidsmakers , want elektrisch is Groen dus goed. Leuk
idee maar gebaseerd op de verkeerde gegevens ( slechts 15% van onze stroom is groen) .
Om deze groene geachte te bevredigen moeten wij meer elektriciteit opwekken en daarvoor heeft
men ons mooie open Noord-Hollandse landschap op het oog, jullie de windmolens en wij de groen
TESLA’s , wat een slimme deal , maar een die als het aan mij( ons) ligt niet door gaat.
Ik wil mijn open landschap en goede landbouwgrond niet opgeven voor die groen Tesla’s !
Praten hoe het wel verder moet GRAAG , maar geeft mij/ ons dan wel redelijk de ruimte , wellicht
komt mijn draagkracht wel van die gas-waakvlam af !
Wij roepen de bestuurders die het RES proces organiseren om een pas op de plaats te nemen en
alsnog wat beter aangekondigde “ateliers “te organiseren waar we wel met z’n allen naar binnen
kunnen om onze menig in deze belangrijke zaak te laten horen. Onder steun onze Petitie !
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