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ADVERTENTIE

E N E R G I E

Irritatieover voorkeurOllongren
voorbouwwindmolensopzee
Bert vanDijk
Amsterdam

DeuitsprakenvanministerKajsaOllon-
grenvanBinnenlandseZakenoverhet
nietbouwenvanzonneweidenenhet zo-
veelmogelijkplaatsenvanwindmolens
opzee,heeft tot grote verontwaardiging
inde regioen indeduurzamesector ge-
leid.

Haaruitsprakenslaaneenbarst inhet re
gionaleenergiebeleid.Datzeggenenergie
adviseursenbestuurdersdiebezigzijnmet
regionale energiestrategieën.

Ollongren presenteerde vrijdag deNa
tionale Omgevingsvisie (novi). Dat is een
document waarin ze schetst hoe de be
schikbare ruimte inNederland in de toe
komst zo goedmogelijk wordt benut. Te
gen deNOS zei deminister ondermeer:
‘Bouw geen zonneweiden, maar plaats
zonnepanelen zoveelmogelijk op daken.
Latenwewindmolens zoveelmogelijk op
zeebouwen.’
Die uitspraken zijn opvallend, omdat

ze lijnrecht ingaan tegen de plannen van
regio’s om grote hoeveelhedenwindpar
kenenzonneweidenop landtegaanbou
wen. Het kabinet heeft als onderdeel van
hetKlimaatakkoordNederlandonderver
deeld in dertig regio’s die allemaalmaat
regelenmoetenbedenkenomdehoeveel
heid duurzame energiemet windmolens
en zonnepanelenop te voeren.

Die regio’s zitten numidden in het op

Uitspraken Ollongren
lijken burgers die
zonneweiden niet
zien zitten extra
munitie te geven

stellenvandieplannenenhetcreërenvan
draagvlak voor het plaatsen van nieuwe
windmolens en zonneweiden.

‘Ikwas stomverbaasd’, zegt JopFackel
dey,gedeputeerdevandeprovincieFlevo
landenhoofdregionaleenergiestrategieën
binnenhet InterprovinciaalOverleg, over
de uitspraken van deminister. ‘We heb
benhet inNederlandzogeorganiseerddat
dertig regio’s aan de slag zijn gegaan om
plannentemakenvoormeerhernieuwba
reenergie. Loopdaardannietdoorheen.’
‘Het is prima omprivé eenmening te

hebben,maarrealiseer jedatheteenander
gewicht krijgt als je het alsminister zegt’,
aldus Fackeldey. ‘Dat is niet handig. Juist
nu regio’s in de fase zittenwaarin ze pro
beren grotere participatie van burgers op
gang te krijgen.’

Dat draagvlak is hard nodig, omdat op
veel plekken inNederland verzet is tegen
nieuwewindmolens en zonneweiden. In
een aantal regio’s proberen burgersmet
juridische acties nieuwewindmolens en
zonneweiden tegen te houden. ‘Het de
mocratischeenmaatschappelijkeproces
inverschillenderegio’s staatonderdruk’,
constateerdeookhetNationaalProgram
maRegionale Energiestrategie, dat de re
gio’s ondersteunt bij het maken van de
energiestrategieën,eerderdit jaar.Hetwas
redenomregio’smeer tijd tegevenomde
plannenuit tewerken.

DeuitsprakenvanOllongrenlijkenbur
gersdiewindmolensenzonneweidenniet
zienzittenextramunitietegeven. ‘Wegaan
hier zeker last vankrijgen’, zegtDuco van
Dijk.VanDijkis energieadviseurbijadvies
bureauvoorwindenergieBosch&VanRijn,
dateenaantal regio’sassisteertbijhetop
stellen vande regionale energiestrategie.
‘Het is heel gevoelig beleidmetmoei

lijkeprocessen,waarinenormveel tijden
energie isgestoken.Danishetheelbelang
rijk dat alle vogels hetzelfde lied zingen.
Haaruitsprakenzijnheelonhandig’, zegt

VanDijk. ‘De eerstvolgendebewonersbij
eenkomstkrijg ikhetzekervoordevoeten
geworpen.Dit iseenbarst inhetregionale
energiestrategieverhaal.’
Ook duurzame brancheorganisaties

snappen niet waaromdeminister expli
ciet een voorkeur voor wind op zee uit
spreekt. ‘Dat minister Ollongren in het
journaal vanafgelopen zaterdag zichmet
dewoorden “doe dat nou niet” tegen zon
enwind op land keert, is niet in lijnmet
haar eigenbeleidenhetbeleid vandemi
nistervanEconomischeZaken&Klimaat’,
schrijvendedrieduurzamebrancheorga
nisatiesNVDE,NWEAenHollandSolar in
eengezamenlijk persbericht.

MethetdakoppervlakinNederlandzou
de doelstelling voor zon voor 2030 in the
orie ‘primagerealiseerdkunnenworden’,
denkenze,maardepraktijk isweerbarsti
ger. ‘Dakenzijnveelalparticulierbezit,de
installatievanzonnepanelenvaltnietaf te
dwingenenissomstechnischlastig.’Daar
omzullenvolgensdeduurzameverenigin
genook zonneweidennodig zijn.
Datzelfde geldt voor wind op land.

‘Windenergie op zee gaat dekomende ja
ren fors toenemen,maar op ditmoment
en in de nabije toekomst is wind op land
de grootste bron van duurzame energie’,
schrijvendebrancheverenigingen.

De organisaties roepen deminister op
de ontstane verwarring weg te nemen en
haaruitspraken te verduidelijken, omdat
haarwoordenveelscherperzijndanwater
indeomgevingsvisie zelf staat.

Eenwoordvoerder vanminister Ollon
grenlaatwetendathetzekernietdeinten
tie vandeminister is het regionale beleid
tedoorkruisen.

‘Haaruitsprakeninhet interviewzijn in
demontagekortgeknipt.Zewilvooralaan
gevendatbijomgevingsbeleidmeerregie
nodig isomverschillendegrotebelangen
zoals woningbouw en duurzame energie
tegenelkaar af tewegen.’

Minister Kajsa Ollongren is vanmening dat windmolens zoveel mogelijk op zee geplaatst moetenworden en ze vindt dat
er geen zonneweiden gebouwdmoetenworden. FOTO: REMKODEWAAL/ANP

I N D U S T R I E

Vopakneemt
Amerikaanse
opslagterminals
over vanDow

Pieter Lalkens
Rotterdam

Het Rotterdamse tankopslagcon
cernVopakneemtsamenmetdurf
investeerder Blackrockdrie indus
triële opslagterminals over aan de
AmerikaanseGolfkust.Deverkoper
is het chemieconcernDow.

Met de acquisitie, die giseren
is bekendgemaakt, is een bedrag
gemoeid van $620mln. Vopak en
Blackrock richten voor de overna
me een joint venture op, Vopak In
dustrial Infrastructure Americas
genaamd. Daarin krijgen de twee
kopers elk een belang van 50%.
Blackrock doet de investering via
zijn Global Energy & Power Infra
structure Fund.

Het Amerikaanse chemiecon
cernDowblijftdeterminalsgebrui
kenvooropslagvanchemicaliënen
raffinageproducten.Daarvoorsluit
het bedrijf een servicecontract af
metdekopers.Vopaksprakgisteren
ineen toelichting vaneencontract
voorde lange termijn.

Volgens ceo EelcoHoekstra van
Vopak sluit de overname ‘perfect’
aanopdestrategievanhetconcern
voorgroei in industriële terminals.
Hij zegt in een toelichting ervan
uit te gaan dat Dowde activiteiten
‘nog enkele decennia zal blijven
ondersteunen’.VolgensanalistQui
rijnMuldervanING,diedeoverna
me als positief inschat, gaat het al
snel om een looptijd van 20 tot 25
jaar.

De overname, die eind dit jaar
moetzijnafgerond,betreft industri
ele terminals inFreeport (Texas)en
inSt.CharlesenPlaquemine(beide
Louisiana).Bijelkaaropgeteldgaat
het om 156 opslagtanks met een
totale capaciteit van852.000m³.

Het tankopslagconcernwil het
aandeel van olieopslag in de acti
viteiten verminderen en richt zich
juistopdestabielere industriëleter
minals. Vorig jaar verkocht Vopak
nogdrie olieterminals, inAmster
dam,Hamburg enAlgeciras.
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