
Aan de raad van de gemeente Nieuwegein

Geachte raad, 
Wij richten ons met dit manifest tot u. Tevens zenden wij het aan alle gemeenteraden en 
waterschapsbesturen in Nederland. 
Wat is het doel van dit manifest? 
1 - Dit manifest roept op tot een op democratische wijze, dus met zeggenschap van de burger, tot 
stand gekomen energiebeleid. Een beleid van onderop, waarin de gemeenteraden en 
waterschapsbesturen volop hun democratische positie kunnen waarmaken. Wij staan voor een 
andere aanpak, ter vervanging van het huidige aan de klimaattafels tot stand gekomen beleid dat  
volledig vastgelopen is. Diverse wetenschappers en deskundigen op energie/klimaat gebied 
werden en worden geweerd van deze klimaattafels. Dat leidt tot een tunnelvisie. In ons manifest 
geven wij wel de alternatieven voor een ander beleid. 
Wij sluiten de recente studie van Professor Pieter Lukkes bij die onder meer pleit voor een 
loskoppeling van energie- en klimaatbeleid. 
Het klimaattafelproces is een lobbycratie en voltrekt zich buiten de democratische 
besluitvorming. financieel-economische machten en institutionele belangen domineren het 
beleid. Deze ‘profitocratie’ willen wij stoppen. Wij willen het energiebeleid volledig 
terugbrengen onder de democratische besluitvorming. Zoals het hoort in onze democratische 
rechtsstaat. 
2 - Onze regering is van plan om ons land in energieregio’s op te delen. In die regio’s worden 
gemeenten geclusterd. De regio’s, en daarmee de gemeenten, krijgen van het rijk energiedoelen 
en middelen (bv windturbineparken) opgelegd en dreigen op een oneigenlijke wijze te worden 
gecommitteerd aan de EU- doelen. 
Daardoor kan het rijk op basis van de Wet NERpe aan gemeenten aanwijzingen en boetes 
opleggen ingeval het rijk de Europese energiedoelen niet haalt. Hetgeen het geval zal zijn in 
2020. Hiertegen willen wij waarschuwen. 
3 - De lokale democratie en lokale autonomie worden door de hierboven geschetste 
ontwikkelingen aangetast. 
Het betekent een inbreuk op onze democratische rechtsorde en een verstoring van de keten 
EU/Rijk/Provincie/Gemeenten- Waterschappen/Burger. Dit en de verzwaring van de lasten voor 
alle betrokkenen op lokaal en regionaal niveau slaat het draagvlak onder het beleid weg. Tegen 
de afkalving van het draagvlak voor een duurzame energiepolitiek en tegen de uitholling van de 
lokale democratie willen wij een dam opwerpen. Wij willen een duurzaam energiebeleid 
stimuleren dat samenhang heeft en realistische doelen stelt. En dat in sociaal opzicht 
rechtvaardig uitpakt. Met ons manifest willen wij het debat hierover lostrekken. 
Wij verzoeken u ons manifest te agenderen in uw raad. 
Aan uw griffie richten we het verzoek deze te plaatsen als ingekomen stuk op de LIS en deze mail  
met bijlagen door te zenden aan de leden van de raad. 
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Inlichtingen over het rapport: 
Pieter.Lukkes@gmail.com 
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