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Spreektekst  

 

 

Voorzitter 

 

Als Zeeuw sta ik op zondag graag op het strand. Ik geniet van 

de zon, de wind in mijn gezicht en mijn kinderen die rennen 

langs de waterlijn. Dan zie ik waarvoor ik het doe, mijn kinderen 

en in de toekomst hopelijk ook hun kinderen. Duurzame 

energieopwekking is van belang voor onze kinderen. Het is 

belangrijk voor het milieu en klimaat maar ook voor de 

betaalbaarheid van de energie in de toekomst.  

 

IJmuiden ver is een veelgehoorde optie. Een optie waar ook de 

VVD naar heeft gekeken. Ook wij vinden dat draagvlak van 

belang is. Maar als de onderzoeken uitwijzen dat de kosten van 

IJmuiden ver veel hoger zijn dan de kosten van plaatsing van 

molens voor de Hollandse Kust, dat de plaatsing langer duurt 

dan dat we in de planning hebben opgenomen en dat een 

introductie van weer een verandering alleen maar meer 

onzekerheid met zich meebrengt kan ik niet anders dan 

aangeven dat de plaatsing voor de Hollandse kust alles 

afwegend de juiste optie is.  
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Laat ik duidelijk zijn dat de VVD de zorgen onderkent van de 

inwoners van deze kustgemeenten. Ten aanzien van hun 

inkomsten uit toerisme en het uitzicht over de zee. Dat neemt 

de VVD serieus. Ik wil ook aan de minister vragen om deze 

kustgemeenten te blijven monitoren ten aanzien van hun 

economische ontwikkeling. En als daar sprake is van 

achteruitgang, met deze gemeenten in gesprek te gaan. Kan de 

minister dat toezeggen voorzitter? 

 

Ten aanzien van de windmolens, kan de minister aangeven dat 

er alles aan gedaan wordt om de zichtbaarheid tot een 

minimum te beperken? Er zijn volgens mij verschillende kleuren 

die dat kunnen bewerkstelligen. Ook ten aanzien van de 

verlichting op de windmolens. Ik heb begrepen dat de 

verlichting niet meer hoeft te knipperen en dat de verlichting in 

sommige weersomstandigheden gedimd kan worden. Gaat de 

Minister er alles aan doen om de overlast voor de kustbewoners 

tot het minimum te beperken? Graag krijg ik ook de garantie 

van de minister dat de windmolens weer opgeruimd worden.  

 

De VVD kiest voor een verduurzaming van de 

energievoorziening. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de 

toekomst van onze kinderen. Die energievoorziening moet 

betrouwbaar, betaalbaar en schoon zijn. Daarom zetten we de 

stappen die we nu doen. 
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Dank u wel  

 

 

 

 


