
 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

"Aanpassen klimaat en energie gerelateerd beleid” 
 
De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 2 juni 2021. 
 
Constaterende dat: 
 

• in de Regionale Energie Strategie zon- en windenergie en biomassa een 
prominente plek krijgen; 

• de documentaire “Planet of the Humans” van de Amerikaanse filmmaker 
Michael Moore zeer kritisch is op deze zogenaamde duurzame vormen van 
energie; 

• de documentaire aantoont dat energie uit zonnepanelen en windturbines door 
weersafhankelijkheid altijd back-up nodig heeft van energie-installaties, die 
gebruik maken van fossiele brandstoffen; 

• deze documentaire laat zien dat voor de productie van windturbines en 
zonnepanelen gebruik moet worden gemaakt van energie uit fossiele 
brandstoffen; 

• de energietransitie d.m.v. zonnepanelen en windturbines fysiek onuitvoerbaar 
is, aangezien voor zonne- en windenergie 40 tot 50 keer meer ruimte nodig is 
dan voor steenkool en 90 tot 100 keer meer dan voor het schone aardgas; 

• de realisatie van installaties voor het opwekken van zonne- en windenergie 
grote delen van het Groninger landschap aantast, en na een beperkte 
levensduur een aanzienlijke chemische (nauwelijks te recyclen) afvalberg 
oplevert die het milieu ernstig vervuilt; 

• aardgas schoon, haalbaar, betrouwbaar en betaalbaar is en dat zelfs 
kernenergie als duurzaam wordt beschouwd. 

• de energietransitie grote schade aanricht aan milieu, flora en fauna, de 
volksgezondheid en desastreus is de woon- en leefomgeving, de economie en 
voor de portemonnee van onze inwoners.  

 
Overwegende dat: 

• de kosten van de huidige energietransitie niet opwegen tegen de resultaten 
dan wel de meerwaarde;  

• het draagvlak voor aardgasvrije-wijken terugloopt;  
• het verbranden van biomassa, het vol zetten van de woon- en leefomgeving van 

inwoners niet bijdraagt aan een beter klimaat;  
• dat voor deze contraproductiviteit subsidies worden verstrekt; 

• het huidige klimaat- en duurzaamheidsbeleid voor de inwoners onbetaalbaar 
is en steeds minder kan rekenen op draagvlak en betrokkenheid; 



• verduurzaming ‘voor vrijwel niemand rendabel’ blijkt;  

• steeds meer inwoners erachter komen dat een vertrouwde 
hoogrendementsketel en een betaalbare energierekening schulden en 
energiearmoede kunnen voorkomen; 

• de doelstellingen inzake CO2-reductie en het kunnen voldoen aan de 
energievraag onuitvoerbaar is door hernieuwbare energie; 

• doorgaan op de ingeslagen weg van zonne- en windenergie en biomassa niet 
alleen volstrekt zinloos is, maar ook onze samenleving sociaaleconomisch en 
sociaalmaatschappelijk op termijn zal ontwrichten en onze leefomgeving zal 
ruïneren; 

• het gasgebruik niet de enorme nadelen heeft van energie uit de zogenaamde 
hernieuwbare energiebronnen, maar momenteel geen rol van betekenis speelt 
in de plannen van de energietransitie. 

 
Roept het college op om:  
 

• kennis te nemen van de documentaire "Planet of the Humans", van de 
publicaties van onderzoeksjournalist Syp Wynia, zich (gratis) te abonneren op 
de nieuwsbrief van sypwynia.nl, en zo snel mogelijk met inhoudelijke reacties 
te komen, waarin tevens staat vermeld waar mogelijkheden liggen om op 
basis van de bevindingen uit de documentaire en de informatie van Syp Wynia 
het klimaat- en energie gerelateerde beleid van de gemeente Groningen aan 
te passen aan de realiteit; 

• een lobby te starten bij het Rijk, om waar mogelijk inzake de energietransitie af 
te zien van energie uit zon, wind en biomassa;  

• in te zetten op het behoud van het gasgebruik (Gronings aardgas? Nee! 
Aardgas? Ja!) en het bestaande aardgasnetwerk en de nog operationeel 
zijnde hypermoderne kolen- en gascentrales;  

• te stoppen met de energietransitie en ervoor te zorgen dat de energierekening 
van huishoudens omlaaggaat;  

• zo spoedig mogelijk te stoppen met het contraproductieve subsidiëren van 
biomassa, en projecten van subsidieondernemers om windturbines en 
zonnepanelen te plaatsen;  

• direct te stoppen met het aardgasvrij maken van woningen. 
 

En gaat over tot de orde van de dag!  

Ton van Kesteren 
PVV Gemeente Groningen 
 


