




In dit artikel worden heel terechte opmerkingen gemaakt over de uitwerking van de Gaswet. 
Als Nederland echt van het gas zou gaan (= energietransitie), dan zouden daar inderdaad alleen de 
energie-industrie en de economie van profiteren, maar, (zoals gebruikelijk) zullen de burgers de 
daaruit voortkomen kosten, zoals de netverzwaring, de subsidies voor de omschakeling en de hogere 
tarieven, moeten betalen. 
Inderdaad gaat dit “groenste” Kabinet ooit (zoals altijd en overal) de belangen van de bedrijven 
behartigen ten koste van de eigen burgers, met het klimaat als middel. 

Maar er is meer: 
Niet alleen aan windmolens, maar ook aan de hier aanbevolen energie opwekking door 
zonnepanelen (zowel met zonneparken, als per woning) kleven grote bezwaren, terwijl de voordelen 
voor het klimaat mogelijk negatief kunnen zijn. Dit geldt ook voor de overstap naar elektrische 
auto’s, fietsen, enz. Kortom, voor alles waarbij elektriciteit moet worden opgeslagen (accu’s). 
Zie: Bibliotheek, Krantenartikel, Biodiversiteit.
Dit komt door de eenzijdige gerichtheid op alléén beperking van de CO2 uitstoot. 
Hierbij is sprake van een “gestuurde” berekening en onderzoek. “Gestuurd” wil zeggen, dat alléén de 
voor hen gunstige factoren daarin worden opgenomen en gepubliceerd. 
De kosten en de CO2 uitstoot, die nodig zijn voor de productie, vervoer, subsidies, recycling, enz. 
worden niet meegenomen, maar kunnen in werkelijkheid nog groter zijn, dan een windmolen, 
zonnepaneel, accu, enz. in zijn levensduur zou kunnen besparen en/of leveren.  
Het netto resultaat met betrekking tot alleen de CO2 uitstoot lijkt in werkelijkheid wel eens negatief 
te kunnen zijn. Dat zou dan betekenen, dat we met het geven van subsidies, investeringen, 
belastingvoordelen, enz. ons belasting-/gemeenschapsgeld weggooien aan dingen, die slecht zijn. 
Daar moet dan nog bij worden opgeteld, dat bij de productie, vervoer, recycling, delven van de 
benodigde (zeldzame) grondstoffen, enz. er grootschalige vervuiling, vernieling, van Natuur/Milieu, 
biodiversiteit, plaatsvindt. 
Volgens een VN-rapport is het effect van deze vernieling, uitsterving van planten, dieren en mensen 
op bewoonbaarheid en toekomst van onze Aarde even rampzalig als de CO2-uitstoot. 
Zie ook: Bibliotheek, Krantenartikel, Hou Friesland mooi. en Krantenartikel, Klimaatmanifest. 

Hier is dus sprake van opzettelijke misleiding, oplichting, fraude, enz. door het heersende neoliberale 
regiem, die met nep-nieuws/nep-beleid de bedrijven bevoordeelt ten koste van burgers, 
biodiversiteit (uitsterven van planten en dieren) en de toekomst van de Aarde. 

Dit betekent, dat, als er iets gedaan zal moeten worden, om onze Natuur, Milieu, onze enige 
levensbron op onze enige onvervangbare Aarde, (dus onze Toekomst) te redden, dit neoliberale 
systeem van het politieke wereld toneel moet verdwijnen. 
Dit kan uitstekend, maar alléén, als het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ wordt ingevoerd. 
Zie ook: Artikel, Transitie van economische GROEI naar economisch KRIMP. 


