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Publicaties
Stichting de Groene Rekenkamer heeft diverse 
publicaties of vertalingen op haar naam staan. Zij wordt 
hierbij door leden van de Raad van Advies bijgestaan. 
 
Als vertaling: Stralingstekort, stel dat straling goed voor je 
is? Onder auspiciën van de Groene Rekenkamer hebben 
2 studenten van de VU A’dam, faculteit Economie, 
onderzoek gedaan. Dit resulteerde in het rapport Palmoil, 
impact analysis of the Nutella Tax on the environment and 
Dutch economy. Ook is de titel Het Wereldbestuursfonds 
gepubliceerd. Andere publicaties zijn: Windenergie in 
Nederland, kosten en baten. Windenergie in Nederland, 
Groene banen in Nederland, Kosten en economische 
effecten. En: Windenergie in Nederland, de dodelijke 
keerzijde van windenergie. Energieakkoord? Welk 
energieakkoord? 
Naar aanleiding van deze twee laatste zijn Kamervragen 
gesteld. Tot slot maakt de Groene Rekenkamer zogeheten 
Quick Scans in opdracht van lagere overheden die inzicht 
willen in de kosten van hun duurzaamheidsplannen.

Onafhankelijk
De Groene Rekenkamer is onafhankelijk van de 
overheid en bedrijfsleven. De stichting wordt 
gefinancierd door de bijdragen van donateurs en 
het verrichten van onderzoek. Opdrachtgevers en 
donateurs hebben nimmer invloed op de uitkomsten 
van onderzoeken.

Objectief en neutraal
Objectiviteit en neutraliteit behoren 
vanzelfsprekend te zijn bij lastige beleidskwesties. 
Cijfermatige controle van resultaten, vrij van 
emotie en een vooringenomen standpunt is de 
enige manier om een doeltreffend beleid te 
kunnen vormen.

Bij de Groene Rekenkamer staan mens, natuur en milieu 
voorop. Echter, de Groene Rekenkamer onderscheidt 
zich door haar streven naar neutrale, objectieve en 
wetenschappelijk onderbouwde informatie. 

De Groene Rekenkamer voert deze controle uit, op 
eigen initiatief of op verzoek, en vrij van politieke 
voorkeur en absoluut onafhankelijk van wie dan ook. 
De Groene Rekenkamer stelt zich strikt neutraal 
op bij verzoeken om cijfermatige controle. In elke 
overeenkomst met een opdrachtgever staat daarom 
dat deze geen invloed heeft op de uitkomsten. 
Dit is de kracht van de Groene Rekenkamer.

Artikel 1 van de Statuten zegt immers:  
Het doel van de stichting is het kritisch volgen 
van het overheidsbeleid op het gebied van milieu, 
gezondheid, technologie en verwante gebieden 
en te bevorderen dat dit wordt gebaseerd 
op wetenschappelijke analyses van risico’s en 
kosteneffectiviteit van maatregelen.
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De Groene Rekenkamer komt tot de conclusie dat 
door de huidige overheidsplannen in 2020 een 
gemiddeld Nederlands huishouden € 100,- per maand 
MEER kwijt is bovenop de huidige energierekening. 
Het effect van windenergie op de Nederlandse 
terugdringing van CO2 –emissie is bovendien 
marginaal tot onmeetbaar. Dit is mede het 
gevolg van de lager dan verwachte prestaties 

van windturbines en hun 
tegenvallende economische 
levensduur. De vraag is dan 
ook gerechtvaardigd of 
het wenselijk is deze weg 
te vervolgen ten koste van 
koopkracht, economische 
groei en onderzoek naar wel 
levensvatbare technologieën 
voor elektriciteitsopwekking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windenergie in Nederland 
Kosten en Baten 

 
Inclusief een berekening van de plannen voor een Nationaal Energieakkoord 
 
 
Geschreven door ir. Jeroen R. F.  Hetzler 
Gecontroleerd door Prof. dr. Richard S. J. Tol 
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De laatste heeft als simpel geformuleerd doel: ‘de 
Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld 
uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was.’

Wat is, in bovenstaande zin, “de bedoeling” van ons 
overheidsbeleid op het gebied van natuur, milieu, 
gezondheid, technologie en verwante gebieden? 
We mogen ervan uitgaan dat dit is:

Welvaart en welzijn vergroten, gezondheid 
bevorderen en tegelijkertijd natuur en milieu sparen 
en waar mogelijk verbeteren.

Kan de Algemene Rekenkamer of eventueel ons 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dan niet toetsen 
of onze overheid op deze gebieden ons geld zo uitgeeft 
en beleid zodanig uitstippelt dat deze doelen effectief 
worden bereikt?

Objectieve toetsing twijfelachtig
Was het maar zo dat we bovenstaande vraag met een luid 
en duidelijk JA konden beantwoorden.  
De realiteit is dat objectieve toetsing steeds 
twijfelachtiger wordt naar mate kwesties naast een 
financieel-economische component ook een lastige 
natuurwetenschappelijke component in zich dragen.

Stichting
De Groene Rekenkamer is een door ingenieurs, 
wetenschappers en journalisten opgerichte stichting 
met als missie:

Cijfermatige controle van economische en/of 
wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede 
de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste 
wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of 
beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn.  

Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op nationaal 
en internationaal niveau, waarbij het streven is om op 
deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en 
gezondere wereld.

Maar we hebben toch een Algemene Rekenkamer? 
Nederland onderscheidt zich internationaal positief 
met tal van gerenommeerde kritische rekeninstituten 
variërend van Centraal Planbureau (CPB), Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) tot de Algemene 
Rekenkamer. 

Het kritisch doorrekenen van overheidsbeleid op de 
gebieden van natuur, milieu, klimaat, gezondheid 
en energie. Dit om de kosteneffectiviteit van de 
bestede belastingmiddelen te bepalen uitgaande 
van de beste natuurwetenschappelijke en 
economische inzichten alsmede het onder een breed 
publiek bekend maken van de resultaten van dit 
rekenwerk.

Windenergie 
De Groene Rekenkamer werkt aan een reeks 
publicaties op het gebied van windenergie 
en verzorgt ook het berekenen van kosten, 
zogeheten quick scans, voor gemeenten die willen 
overstappen op energie uit wind, zon, geothermie 
en eventueel ook biomassa. 
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   Ja, 
 
ik wil de Groene Rekenkamer 
graag steunen met een donatie

Ga naar:
http://www.groenerekenkamer.nl/doneer


