
Geachte raadsleden van de gemeente Rhenen en overige geïnteresseerden, 

 

Zoals ik u eerder schreef is een zonnecentrale en zeker een windmolen geen verstandige 

investering, althans, als CO2-reductie het doel is. Vanuit mijn achtergrond zou ik nucleaire 

energieopwekking onder uw aandacht willen brengen en dan met name de potentie van de 

zogenaamde SMR's. Wij merken dat er ook op landelijk (politiek) niveau toenemende 

belangstelling is in onderzoek naar kleinschalige, lokale opwekking met behulp van 

kernenergie. Naast CO2-neutraal is deze vorm van energieopwekking relatief goedkoop (ten 

opzichte van bijvoorbeeld zon en wind) en veilig. Ook zullen we in de toekomst gebruik gaan 

maken van Thorium als splijtstof. Dit geeft minder gevaarlijk en zeer langdurig stralend afval 

en maakt bovendien de windmolens goedkoper. 

 

Echter, ik besef dat de geesten wellicht nog niet rijp zijn voor deze vormen van 

energieopwekking. Niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere Europese landen zien 

we dat windenergie zo langzamerhand het werkpaard wordt in de transitie. Op dit terrein 

vindt dan ook heel veel onderzoek plaats en dan met name in schaalvergroting (grotere 

rotoren) en vooral stillere rotoren. Het zal u duidelijk zijn dat een molen met een diameter van 

meer dan 200 meter niet meer op land kan. Ze zijn echter zeer efficiënt in het gebruik van de 

wind. Zo'n moderne molen vervangt al gauw 8 of meer kleinere.  

 

Ik heb een stukje geschreven over de ontwikkelingen in de windenergie. Wij zouden als 

gemeente kunnen besluiten om mee te investeren in wind op zee. 2 moderne molens 

(bijvoorbeeld EWT doet het erg goed) maken zonnepark én molens in onze kwetsbare natuur 

overbodig.  

 

Acceptatie kun je niet afdwingen, die moet je verdienen. Als gemeente kunnen wij dat mijn 

inziens doen door álle modaliteiten van energieopwekking te bestuderen en dan een rationele 

keuze te maken. En wij zijn als Rhenenaren nét mensen. Uit onderzoek is gebleken dat 63% 

voorstander is van energieopwekking uit zon en wind. Daar blijft een kwart van over als dat 

in de eigen achtertuin is! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

PS: indien mogelijk wil ik gebruik maken van het recht tot inspreken op 2 juni aanstaande. En 

u mag mij altijd benaderen indien u meer wilt weten.     

 

 

 




