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Landelijke verkiezingen 15 maart 2017
Zweeft u ook nog?
Bij iedere verkiezing tracht Stichting Platform Storm een bericht te maken wat inzichtelijk maakt welke politiek partij
wel en welke partij niet goed is geweest voor onze zaak.
Dat is niet gemakkelijk. De lokale gemeentelijke partijen gedragen zich anders dan de provinciale.
Om over de landelijke maar niet te spreken. Maar toch..de landelijke verkiezingen staan voor de deur dus gaan we u
een kort inkijkje proberen te geven in hoe wij de medewerking van de politieke partijen ervaren hebben.
De zittende partijen zijn hebben uiteraard een verkiezingsprogramma, maar hen kunnen we afrekenen op hun
werkelijke gedrag in de Tweede Kamer. Dat is voor slechts enkele partijen positief. Agnes Mulder (CDA) heeft zich in
eerste instantie ingezet voor een eerlijkere verdeling en daarna voor het alternatief. Eric Smaling (SP) heeft zich ook
actief ingezet voor het alternatief. Agnes en Eric dienden samen een motie in waardoor Minister Kamp (VVD) toch
nog eens goed naar het alternatief moet kijken. Dat wilde Kamp niet. Dit heeft geresulteerd in een klein relletje met
als uitkomst dat er inmiddels een afspraak is gemaakt en Minister Kamp alsnog met de mensen van Zonkoloniën
rond de tafel gaat zitten. Ook Reinette Klever (PVV) diende voor ons een motie in, maar die werd meteen
afgeschoten.
De PVV steunde de moties voor het alternatief niet, omdat zij vinden dat er helemaal geen subsidie op duurzame
energie moet zijn. De overige partijen haken wel eens aan of af bij een motie, maar zetten zich niet actief in.
De SGP stemde wel voor de motie voor het alternatief en heeft op de site staan dat "SGP-Kamerlid Roelof Bisschop
wil daarom snel een evaluatie van de nieuwe regels en betere bescherming van omwonenden" en
"De windmolenopgave voor provincies mag wat de SGP betreft naar beneden bijgesteld worden ten faveure van
nieuwe technieken, met meer perspectief voor lange termijn. "
De nieuwe partijen zijn dermate klein dat ze weinig tot niets zullen kunnen toevoegen aan het debat. Toch lichten
we er enkelen uit. VNL noemt expliciet in hun verkiezingsprogramma dat windturbines (nog) niet rendabel zijn en
dus niet geplaatst moeten worden. En de Ondernemers Partij heeft -een beetje verstopt onder Bouw en Vervoer
"Stimulering van zonne-energie en einde windmolenindustrie" op hun site staan. Nieuwe Wegen heeft op onze
vraag gereageerd en liet ons weten: " Ja inzetten op duurzame energie, maar grootschalige windparken alleen op
zee, en op land ruimte voor initiatief vanuit de samenleving."
Dus in het kort:
Tegen windenergie en voor het zonnealternatief in de Monden :
SP (Eric Smaling), SGP, 50Plus, VNL Ondernemers Partij en Nieuwe Wegen.
Tegen subsidies windenergie en -zonne-energie: PVV
Vóór windenergie in de Monden: VVD, PvdA, CU, GL, D66 en PvdD
CDA is een twijfel geval Agnes Mulder zet zich in voor onze zaak. Wel blijft het CDA van mening dat windenergie op
land een belangrijke vorm van duurzame energie is. In het verkiezingsprogramma staat "Bij windenergie verdient het
de voorkeur dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening of een
jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap."
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