
 

  

  

Ik heb uw reactie op de factchecker ontvangen en gelezen. 

  

Ik waardeer het dat u beargumenteert op welke punten u het niet met de factchecker 

eens bent. Jammer, dat onze inzichten niet overeenkomen want we beogen juist feiten 

en fictie van elkaar te scheiden.   

  

Uw slotconclusie dat de mondiale voordelen van windenergie volstrekt onbetekenend 

zijn, kan ik absoluut niet plaatsen in het licht van de vele studies en scenario’s van 

gerenommeerde instellingen die juist laten zien dat wind- en zonne-energie onmisbaar 

zijn in de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de 

jaarlijkse World Economic Outlook van de IEA. Zo blijkt uit het centrale scenario van de 

World Economic Outlook 2015 het volgende: “The deployment of renewables, which 

totals 3 600 GW from 2015-2040, is greater than for all other types of power plant 

combined as non-hydro (mostly wind and solar) become increasingly competitive.” 

Voor de volledigheid heb ik het factsheet bijgevoegd.  

  

De inzet van het Energieakkoord voor windenergie op land en wind op zee is ingegeven 

door de vele scenariostudies van gerenommeerde Nederlandse onderzoeksinstituten, 

die alle aangeven dat een verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem slechts 

mogelijk is als op vele fronten gelijktijdig de wissels om gaan. Windenergie speelt 

hierbij een belangrijke rol. Dit geldt zeker voor een windrijke land als Nederland.  
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Uiteraard hebt u het volste recht om te pleiten voor de bouw van derde generaties 

kerncentrales. Dat is echter een discussie die buiten de afspraken van het 

Energieakkoord valt. Voor het agenderen van dit type oplossingen moet u zich tot 

politieke partijen richten. 

  

Met vriendelijke groet, 

 
Ed Nijpels 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


