
Motie ‘Verandering van het politieke klimaat maakt het leven weer mooi’

De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 22 december 2021, 
besprekende het agendapunt motie Vreemd aan de Orde van de Dag ‘de industrialisering van onze 
gemeente met zon, wind en biomassa blijkt vervuilend en contraproduktief en gaat ten koste van de 
sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke opgaven’.

Overwegende dat:

 de plaatsing van windmolens en zonnepanelen bijdraagt aan het creëren van een gigantische 
nauwelijks te recyclen afvalberg; 

 het creëren van grootschalige industriegebieden met zonnepanelen en windmolens een 
nadelig en vervuilend effect hebben op resp. de volksgezondheid, de flora&fauna, het 
bodemleven, de woon- en leefomgeving en het landschap; 

 hoogwaardige recycling waarbij het terugwinnen van kostbare grondstoffen een kostbare 
aangelegenheid is; 

 als de zon- en windindustrie circulair zal worden gemaakt deze industrie allesbehalve 
rendabel zal zijn; 

 de EU geen eisen stelt aan de stikstofdepositie en de gemeente daarom af zou moeten 
stappen van de obsessie met stikstofdepositie; 

 natura 2000-gebieden in de praktijk niet of nauwelijks last hebben van de zogenaamde 
‘overbelasting’ van stikstof; 

 milieuclubs en fundamentalistische ecologen van de politiek ruim baan krijgen tegen een 
disproportioneel hoge sociale en economische prijs waardoor steeds meer inwoners in de 
armoede zullen belanden. 

Constaterende dat:

 producenten van zonnepanelen en windturbines nauwelijks een recyclingsbijdrage betalen; 
 in de komende jaren miljoenen zonnepanelen op de daken en op de grond zullen liggen en in 

het landschap en op zee duizenden windmolens zullen zijn geplaatst;
 daarmee een gigantische afvalberg zal worden gecreëerd die als een tikkende milieutijdbom 

wordt gedefinieerd; 
 het draagvlak in onze gemeente voor plaatsing van windmolens en zonnevelden terugloopt; 
 van burgerparticipatie bij het klimaat- en duurzaamheidsbeleid nauwelijks sprake is;
 sinds de jaren negentig de Nederlandse uitstoot van stikstofdioxiden aanzienlijk is 

terggedrongen door schonere auto’s, schonere industrie en milieumaatregelen in de 
landbouw; 

 duizenden hectaren gezond bos worden omgehakt om te worden opgestookt in 
biomassacentrales; 

 het boek van onderzoeksjournalist @sypwynia ‘Tegen de Onzin’ (https://t.co/1Pmqdh75Vq; 
https://www.wyniasweek.nl/nederland-heeft-de-stikstofcrisis-helemaal-aan-zichzelf-te-
danken/) , de website: wyniasweek, de documentaires van @marijn_poels over de 
klimaatindustrie en de reportage van Nieuwsuur van Sonja Pleumeekers (t.co/gp4ZV2Hg86), 
en de bevindingen van Heleen Ekker (redacteur NOS Klimaat en Energie) de scepsis over en 
de contraproductiviteit van het klimaatbeleid bevestigen. 
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Vragen het College van Burgemeester en Wethouders om:

 zich breder te oriënteren inzake het contraproductieve klimaat- en duurzaamheidsbeleid dat 
ontegenzeggelijk ten koste gaat van de sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke 
taken; 

 in alle redelijkheid en billijkheid, los van elke politieke kleur, en in het belang van de 
gezondheid, de woon- en leefomgeving en portemonnee van onze inwoners, de agrarische 
sector, de bouwsector en het MKB, de ambities van het klimaat- en duurzaamheidsbeleid bij 
te stellen naar realistische proporties en meer in balans te brengen van de sociaal-
economische en sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden; 

 alle scepsis die in de politiek en bij de inwoners leeft over het disproportionele klimaat- en 
duurzaamheidsbeleid en noodzakelijke bijstelling van dat beleid onder de aandacht te 
brengen van het kabinet en de politiek verantwoordelijken in Den Haag.

En gaan over tot de orde van de dag.

Ton van Kesteren, PVV


