
Geachte / Beste Werkgroep, Bewonerspanel en geïnteresseerden, 

Nederland staat bol van de aandachtspunten. Het het gaat over gezondheid, 
natuur, milieu, werkeloosheid, klimaatplannen en toekomst voor onze 
kinderen. En regelmatig verschuift een onderwerp enigszins van de 
voorgrond naar de achtergrond en terug door de belangstelling / urgentie van 
een ander item.  

In de wetenschap heersen altijd twee stromingen: de een heeft de wijsheid in 
pacht en de ander beweert het tegenovergestelde. Alleen als we in Nederland 
leven dan polderen we, we zoeken een middenweg. Persoonlijk heb ik graag 
een mening en kom daar ook wel open voor uit. Ik ben niet zo’n voorstander 
van de ingeslagen weg voor wat betreft de energietransitie ofwel het gasloos 
maken van het Golfpark. Het idee dat bij mij de overhand krijgt is dat er hard 
gestuurd wordt naar een snel gasloos Golfpark. Voorlopig ben ik meer een 
tegenstander. Ik ben benieuwd of ik daar alleen in sta. Zoniet graag een 
berichtje ter ondersteuning. 

Een toelichting: 

Van Ebola, hoewel niet bedwongen maar redelijk onder controle, horen we 
slechts zelden nog wat. En het Coronavirus begint ook wat van z’n aandacht 
te verliezen op dit moment. Het heeft nog wel veel aandacht daar waar het 
het beperken van onze belangrijke bewegingsvrijheid betreft. En waar we niet 
naar toe moeten gaan / mogen op onze verworven verre vakantiereizen.  
De zure regen uit de jaren 80, waardoor alle historische bouwwerken tot de 
ondergang gedoemd waren, is een erg stille dood gestorven.  
De lucht is naar mijn oordeel de laatste halve eeuw nog nooit zo schoon 
geweest als nu en aan de (chemische) industrie uit de 50-er en 60-er jaren 
hebben we toch ook veel van de huidige welvaart te danken. En de generatie 
die in die periode werd geborenen opgroeide zorgt nu dat de gemiddelde 
levensverwachting steeds hoger wordt. Mede door verbeterde medische zorg 
uiteraard. 
En dan nu de klimaatplannen. Want we willen wel een goede wereld 
achterlaten voor ons nageslacht. Er zijn klimaatplannen vastgesteld voor 
Nederland door de klimaattafel van Ed Nijpels tesamen met vele goede 
maatschappelijke organisaties. Veel van die goede organisaties draaien 
hoofdzakelijk op inkomsten uit subsidies, maar sommige (ook een aantal) 
vanuit ideologie. Bij enkele heerst naar mijn mening een dubbele agenda. 
Een voorbeeld: de ANWB bepleit allerlei uitstoot beperkende maatregelen 
maar de volle dochter reisburo Pharos staat bol van de aangeboden 
vakantiereizen naar exotische erg verre bestemmingen. Oh nee, vliegen 
veroorzaakt geen uitstoot volgens de kromme regelgeving.  



In Nederland heeft de regering een wet opgesteld om de regels die zijn 
opgesteld in Parijs uiterlijk in 2050 te kunnen behalen. Pas dan zou heel 
Nederland gasloos moeten zijn. En in een eigen tijdpad is in Nederland 
gesteld dat in 2030 aan 50% hiervan moet zijn voldaan. En er is 1 rechter die 
dat heeft bepaald. 
Op landelijk niveau is gesteld dat elke gemeente eind 2020 een plan moet 
hebben om aan te geven waar op welke manier een voortrekkersrol kan 
worden verwezenlijkt, waar bijvoorbeeld een nu bestaande buurt, wijk of 
stadsdeel over de streep kan worden getrokken om de energietransitie tot 
een goed einde te brengen.  
Er zijn naar mijn mening diverse goede en slechte manieren om hieraan 
invulling te geven. Ik ken er meerdere maar vast nog niet alle! Niet 
alfabetisch, geen voorkeur in deze lijst. 

Isolatie 
De wijze van verschillende vormen van isolatie is naar mijn mening 
voldoende bekend maar nooit volledig afdoende zonder overige 
milieuvriendelijke vormen van energie zoals zonnepanelen, een 
windmolen en opslag van restenergie en vele andere. 

Warmtepompen 
Hierin komen meerdere varianten voor, maar tijdens bijzondere koude 
zal altijd een andere energievoorziening voor warmte opwekking nodig 
blijven. Bovendien ook altijd in combinatie met (veel) electriciteit. 

Warmte- en koudeopslag 
Een relatief duur systeem voor verwarming maar vooral voor koeling 
van bv datacentra wordt gebruikt. Ook een energievreter. 

Elektriciteit  
Kan in Nederland op vele manieren worden opgewekt, soms (beperkt) 
volledig groen maar opslag is tot op heden nog altijd problematisch. En 
bij uitval / tekort ontstaat storing op divers vlak: verwarming, warm 
water, water uit de kraan, aansturing en communicatie via internet en 
volledige “smarthome”. 

Kernenergie 
Is voor sommige groepen een onbespreekbaar item vanwege de op dit 
moment (vermeend onveilige) opslag van kernafval, hoewel de mening 
aan het veranderen lijkt. Verder een schoon product. En mini-
kerncentrales zijn volop in ontwikkeling. Zie de site: wattisduurzaam.nl 

Restwarmte / Warmtenet 
Is voor wat warmte betreft een goede optie in gebied met veel industrie 
die warmte benut / produceert in het productieproces. Ook de productie 

http://wattisduurzaam.nl


voor gezamenlijke verwarming van buurt / wijk / stad kan een besparing 
van energieverbruik opleveren en daardoor bijdragen aan besparing. 
Wordt op dit moment deels benut in combinatie met biomassa 
centrales. 

Biomassa 
(Rest)Houtgestookte installaties 
Werd op onjuiste aannames / informatie lange tijd gepromoot als een 
milieuvriendelijke oplossing voor wamte en elektriciteit. Maar het 
verbranden van houtige brandstof levert beslist een grote bijdrage aan 
CO2 uitstoot en daarnaast een flinke dosis aan zeer schadelijk 
ultrafijnstof. De hiervoor toegezegde subsidies gaan normaliter dan ook 
niet gegeven worden waarmee deze vorm van energie opwekking 
zeker zal verdwijnen. 

Vergistings installaties 
Deze installaties werken meest op afval (bijvoorbeeld restproduct uit de 
agrarische sector en afval uit de voedingsketen) en leveren daardoor 
een andere bijdrage aan de luchtverontreiniging. 

Waterstof 
Kan op diverse manieren industrieel geproduceerd worden, is simpel op 
te slaan en kan via het bestaande netwerk van Gasunie worden 
getransporteerd voor opwekken van warmte en industrie. Het kan groen 
worden opgewekt door gebruik van zonne- en windenergie, ook in 
bijvoorbeeld de Sahara. Het kan ook voor transport gebruikt worden in 
spoorweg, luchttransport, autoverkeer en scheepvaart. Het lijkt op dit 
moment een van de meest voor de hand liggende vormen van 
alternatieven voor de fossiele brandstoffen. 

Aardgas 
Is nog steeds volop voorradig in het buitenland en wordt in andere 
landen zelfs gesubsidieerd ingevoerd. Voor opwekken van elektriciteit 
aanzienlijk beter dan bv. kolen. 

Windenergie 
Is een groene vorm van elektrische energie maar stopt bij windstilte of 
(te) grote windkracht. Dit is niet in een schema te plannen. Elektrische 
energie is slecht veilig op te slaan. Is via netwerken goed transportabel, 
ook vanuit het buitenland. 

Zonnecellen  
Is een groene vorm van elektrische energie maar stopt bij bewolkt weer 
en tijdens de nachtelijke uren. Elektrische energie is slecht veilig op te 
slaan. Is via netwerken goed transportabel, ook vanuit het buitenland. 



In de winterdagen als de dagen met daglicht kort zijn (in te plannen) is 
er minder energie beschikbaar. 

Waterkracht 
Is een vorm van gebruik van de natuur die in Nederland (vrijwel) niet 
wordt toegepast voor energie-opwekking.  

Leuk is het dat in het Golfpark enkele woningen (3 stuks?) aardgasvrij zijn 
gemaakt. Maar dat die woningen daarna mogelijk met houtkachels worden 
(bij)verwarmd is dan wel weer minder.  

Door de overheid is de verantwoordelijkheid / aansturing naar alle gemeenten 
gedelegeerd. Op zich een goede zaak. Maar op gemeentelijk niveau is vaak 
besluitvorming ondergeschikt aan wat (soms later) door den Haag wordt 
bepaald of teruggedraaid. Een voorbeeld? Denk aan het besluit landelijk 
asbestdaken te verbieden in (ik dacht) 2024. Lelystad is erg vooruitstrevend, 
hele wijken werden (gedwongen en) gesubsidieerd te saneren. En uiteindelijk 
gaat het hele verhaal niet door. Maar de bewoners zijn wel op kosten 
gejaagd. En zo is het ook gegaan met loden waterleiding, zo zal het op 
termijn gaan met pelletkachels, stikstof en PFAS en zo komen er nog veel 
meer die nu het licht nog niet hebben gezien. En zo gaat het met biomassa 
dezelfde kant op. Zelfs het scheiden van afval staat opnieuw ter discussie. 

Met de huidige kennis van zaken en de nu heersende tendens van 
technische ontwikkelingen kunnen we naar mijn mening als lopers “voor de 
muziek uit” mogelijk vooral een buil vallen, te hoge kosten maken en/of later 
worden teruggefloten door betere technieken/inzichten. 

Met voorgaande zaken in gedachten heb ik, en met mij denk ik vele 
Golfparkbewoners, geen plannen om mij op dit moment zorgen te maken 
over het moment van (gedwongen of financieel gestuurde) energietransitie. Ik 
baseer me hierbij op de gehouden enquête in 2019. Ondanks dat of juist 
daarom wil ik aanwezig zijn op de informatie avond op 28 september 2020.  
  
Als u mijn uitgangspunten ondersteunt of afkeurt, graag een reactie naar: 

Hans Rijnbende, Golfpark 188 

hans-rijnbende@hotmail.com 

mailto:no_reply@apple.com






Steeds minder Nederlanders vinden het een goed idee om van het gas af te 
gaan. Dit jaar is nog maar 45 procent voorstander, terwijl dat in 2017 nog 58 
procent was. Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête van klimaatstichting Hier. 
Daarmee neemt het draagvlak om te stoppen met aardgas dit jaar opnieuw 
af. 

Vier jaar geleden waren de voorstanders om te stoppen met gas nog duidelijk 
in de meerderheid (58 procent vóór, 23 procent tegen). De afgelopen jaren 
zag je de tegenstand al toenemen, en dit jaar zijn de voor- en tegenstanders 



voor het eerst in evenwicht. 45 procent is vóór, 45 procent is tegen en 10 
procent heeft geen mening. 

"Wij vermoeden dat het draagvlak afneemt omdat wonen zonder aardgas 
voor mensen dichterbij komt; dan komen de zorgen ook dichterbij", zegt Eva 
van der Weiden van klimaatstichting Hier. "Er zijn nog nauwelijks 
succesverhalen in de bestaande bouw en de meeste gemeenten slagen er 
niet in om de bewoners een aantrekkelijk aanbod te doen." 

‘Weer zo’n linkse hype’ 

De meest genoemde reden van de tegenstanders luidt 'Weer zo’n linkse 
hype' (16 procent). Anderen vinden dat we aardgas gewoon nog even nodig 
hebben en ze vinden en ook de kosten te hoog. 

Voorstanders geven het klimaatprobleem als belangrijkste reden (25 procent) 
om van het gas af te gaan. Vorig jaar waren de aardbevingen in Groningen 
nog de belangrijkste reden, maar nu vinden duidelijk minder mensen dat dé 
reden om gas in de ban te doen (18 procent in 2019, nu gedaald naar 9 
procent). 



Klimaatdoelen 

Het kabinet heeft om die laatste twee redenen wel besloten om te stoppen 
met aardgas. De gaswinning in Groningen zorgde voor problemen én ook de 
klimaatdoelen zijn een belangrijk argument. Het doel is om in 2030 de uitstoot 
van CO2 te halveren. 

Om dat doel te bereiken worden vóór 2030 anderhalf miljoen huizen van het 
gas losgekoppeld. Die wijken moeten overstappen op andere 
energiebronnen, zoals de elektrische warmtepomp of stadsverwarming. In 
2050 moeten álle huizen in Nederland aardgasloos zijn. 

Minder draagvlak 

Dat mensen steeds minder enthousiast worden om die overstap te maken, is 
slecht nieuws voor de beleidsmakers. Er is altijd gezegd dat er voldoende 
draagvlak moet worden gecreëerd, zodat niemand zich gedwongen voelt. 
Maar dat blijkt – nu de plannen steeds concreter worden – niet het geval. 

Hoewel ik verwacht niets nieuws aan te dragen, toch even: 

Waterstof en restwarmte in Esslingen, Duitsland 

Stoppen project met (rest)warmte in Den Helder 


