
Motie ‘Vanuit Brussel begint een realistische wind te waaien’

Overwegende dat:

 De Europese Commissie kernenergie en gas als ‘groen’ wil gaan bestempelen;

  een aanzienlijk deel van de lidstaten te weten Frankrijk en de Oost-Europese 

lidstaten kernenergie en gas terecht erkend willen zien als duurzame investering;

 de Europese Commissie de zogeheten taxonomie wil invoeren waarin energie wordt 

gelabeld als duurzaam of niet-duurzaam, waarmee de Europese Commissie een 

einde wil maken aan het groenwassen, het investeren in projecten met een 

duurzaam stempel die in werkelijkheid niet aan de milieueisen voldoen maar wel 

subsidies ontvangen vanuit de Green Deal;

  in 2050 Europa van de Europese Commissie klimaatneutraal moet zijn en dat 

daarom schone energievormen als kernenergie en gas als duurzaam moeten worden 

erkend;

 het ingezette klimaat- en duurzaamheidsbeleid contraproduktief is en tot 

tegenovergesteld resultaat leidt van wat men beoogt (artikel dd 05-01-2022 in 

Telegraaf ‘Het klimaat echt helpen? Negeer groene adviezen!’ van Hidde Boersma en 

Maarten Boudry en artikel dd 06-01-2022 ‘Groningen in 2022 definitief het 

Ruhrgebied van Nederland’ via @rtvnoord).

Constaterende dat:

 Kerncentrales geen CO2 uitstoten;

 gas aanzienlijk minder vervuilend is dan kolen;

 van de Europese Commissie tot 2030 nieuwe gascentrales mogen worden 

gebouwd, mits zij kolencentrales vervangen en niet meer uitstoten dan 270 gram 

CO2 per kilowattuur;

 er steeds meer deskundigen opstaan tegen het huidige contraproduktieve 

klimaat- en duurzaamheidsbeleid.

Vragen het College van Burgemeester en Wethouders om:

 Zich rekenschap te geven van deze omslag in de wetenschap en in Europees 

beleid;

 het klimaatbeleid bij te stellen naar realistische proporties zoals steeds meer 

deskundigen en de Europese Commissie hebben aangegeven;

 deze bijstelling van visies en standpunten over het klimaat-en 

duurzaamheidsbeleid over te brengen aan het kabinet en de politiek 

verantwoordelijken in Den Haag.



En gaan over tot de orde van de dag.

Ton van Kesteren, PVV


