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COMMENTAAR

Windenergie op
zee wordt succes
e overschakeling van het gebruik van fossiele naar hernieuwbare energie is een weg vol
gaten en kuilen. Juist in Nederland, verwend als we zijn met het Groningse gas, is
het draagvlak voor die noodzakelijke stap
nooit groot geweest. In de politiek had de overschakeling helaas ook nooit de prioriteit die nodig was, met als
gevolg dat Nederland in Europa inmiddels hopeloos achterloopt.
De wet van de remmende voorsprong heeft een keerzijde, die de wet van de proﬁjtelijke achterstand genoemd
kan worden. Het heeft er veel van weg dat het kabinet
van die wet gaat proﬁteren.
Dinsdag werd bekend dat het eerste deel van het Borssele windmolenpark zal worden gebouwd en geëxploiteerd door de Deense energieproducent Dong. Dong zal
dat doen voor het tot nu toe ongekend lage subsidiebedrag van 7,27 cent per kilowattuur.
Twee dingen kunnen daaruit worden geconcludeerd.
Ten eerste dat energiewinning uit wind op zich nog
steeds niet kan zonder subsidie, maar dat ten tweede
het bij te plussen bedrag door de overheid lager en lager
wordt.
Minister Henk Kamp van economische zaken heeft
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Kamp kan met de meevaller
bijvoorbeeld de eigenaren van de
laatste kolencentrales uitkopen
daarmee een meevaller van 2,7 miljard euro. Dat geld
blijft dus over op de opslag op de energierekening die elke Nederlander betaalt om de overgang naar het gebruik
van hernieuwbare energie te ﬁnancieren. De totale
energierekening kan dus omlaag of, het is niet meer dan
een suggestie, Kamp kan het geld gebruiken om eigenaren van kolencentrales uit te kopen.
Het brede energieakkoord dat Kamp aan het begin van
deze kabinetsperiode sloot, begint zo langzamerhand
vruchten af te werpen. Nederland liep zwaar achter,
maar met de in totaal vijf windmolenparken die tot
2023 worden gebouwd en die tot de grootste van de wereld gaan behoren, zal in totaal 3500 megawatt aan
stroom duurzaam worden opgewekt.
De bewindsman heeft duidelijk bijgedragen aan de
voorwaarden voor dit succes door de randvoorwaarden
voor de investering door derden zo aantrekkelijk te maken. Alle voorzieningen, zoals kabels en vergunningen,
worden door de overheid geregeld. Investeren in duurzame energie wordt daarmee aantrekkelijk, hetgeen
ook mag blijken uit het feit dat op de aanbesteding 38
biedingen binnenkwamen.
Windmolens op zee kunnen qua kosten eerdaags wellicht concurreren met de windturbines op land. Gelukkig maar, want het maatschappelijk draagvlak voor die
windmolens op land is en blijft een uiterst moeizaam
iets, terwijl de maatschappelijke noodzaak om onze
energie duurzaam op te wekken groter en groter wordt.
De mening van de krant, verwoord door leden van de
hoofdredactie en senior redacteuren.
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Wie Nederlanderschap onbewust
verloor blijft in de kou staan
2
Hermie de Voer
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e Nederlandse nationaliteitswetgeving staat ter
discussie. De Tweede Kamer heeft vorige maand
een wetsvoorstel aangenomen, waarin staat dat het langer zal
duren voordat iemand Nederlander kan
worden. Ook verlies van Nederlanderschap is besproken: er komt een herstelmogelijkheid, maar niet voor ieder.
Normaal gesproken maken wij in
Nederland wetten voor problemen die
niet op andere wijze kunnen worden
opgelost. Dat geldt niet voor dit voorstel. Er zijn geen grootschalige inburgeringsproblemen onder expats die na vijf
jaar verblijf in Nederland naturaliseren.
En er zijn wel veel problemen onder
Nederlandse expats in het buitenland.
Op 10 mei 2016 publiceerde de Nationale Ombudsman het rapport: Verlies Nederlanderschap. ‘En toen was ik
mijn Nederlanderschap kwijt…’ De Ombudsman deed onderzoek naar verlies
van Nederlanderschap onder Nederlandse expats. Meer dan 500 oud-Nederlanders reageerden op zijn oproep.
Het begon allemaal met Carla Brienen. Om een huis te kopen op Mauritius had zij de Mauritiaanse nationaliteit
nodig. Die vroeg zij aan zonder zich te
realiseren dat dit consequenties zou
hebben voor haar Nederlandse nationa-
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liteit. Toen zij bij de Nederlandse ambassade haar paspoort wilde verlengen,
bleek zij tot haar grote ontsteltenis
geen Nederlander meer te zijn. Door
geen enkele Nederlandse overheidsinstantie was zij hier op gewezen. Carla
Brienen, en alle anderen in het rapport,
zijn ongewild en onbewust geen Nederlander meer.
Daar moet iets aan worden gedaan,
concludeert de ombudsman. Hij beveelt vooral aan dat er betere voorlichting over nationaliteitswetgeving in

Staatssecretaris en Tweede
Kamer trekken zich niets
aan van al die adviezen

binnen- en buitenland moet komen, en
een mogelijkheid van herstel voor mensen die ongewild en onbewust hun Nederlanderschap hebben verloren.
Het rapport kwam precies op tijd om
meegenomen te kunnen worden bij de
behandeling van het wetsvoorstel in de
Tweede Kamer. GroenLinks en D66
dienden amendementen in, waaronder
het Brienen-amendement. Dit biedt
een herstelmogelijkheid voor Nederlanders die door vrijwillige verkrijging van
een andere nationaliteit het Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt. Het amendement werd door staatssecretaris
Dijkhoff ontraden. Er is geen rechtson-

duidelijkheid en een herstelregeling is
niet opportuun, vindt hij. Hè? Heeft hij
het rapport van de ombudsman niet gelezen? Of legt hij dat net zo gemakkelijk naast zich neer als de adviezen van
de ACVZ, Raad van State en VNG, die allemaal tegen een verlenging van de naturalisatietermijn adviseerden?
Ook de Tweede Kamer trekt zich in
meerderheid van die adviezen niets
aan. Op 28 juni stemde het in met het
wetsvoorstel om de arbitraire naturalisatietermijn te verlengen van vijf naar
zeven jaar, zonder dat daarvoor enige
wetenschappelijke onderbouwing
wordt gegeven. De nieuwe wet is
slechts gebaseerd op onderbuikgevoelens en doet geen recht aan de expat
community in Nederland, die zich nu
gesteld ziet voor strengere wetgeving
gemaakt voor een niet-bestaand probleem. Ook onze Nederlandse expats in
den vreemde wordt geen recht gedaan.
De ombudsman heeft wel degelijk problemen gesignaleerd, maar deze resulteren niet of nauwelijks in wetgeving.
Er zijn twee lichtpuntjes: er komt op
initiatief van D66 en Groen Links een
herstelmogelijkheid voor mensen die
na 1 april 2013 en voor inwerkingtreding van de nieuwe wet hun Nederlandse nationaliteit hebben verloren. En
volautomatisch verlies daarvan treedt
niet meer op na tien jaar verblijf in het
buitenland, maar pas na vijftien. Nederlanders in het buitenland krijgen dus
vijf jaar extra om wakker te worden.
Helaas blijven Carla Brienen en vele anderen voorlopig in de kou staan.

