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In principe is het natuurlijk goed dat er scheiding der machten 
is. Een wetgevende macht die wetten opstelt, een uitvoerende 
macht die het dagelijks bestuur van de staat uitoefent en een 
rechterlijke macht die deze uitvoering toetst aan de wet. Maar 
de laatste tijd vraag ik mij wel eens af wie er nu eigenlijk de 
baas is in ons land? 

Zo vind ik het toch wel een beetje vreemd dat een rechter (in 
dit geval vooral de Raad van State) ons land voor een groot 
deel kan platleggen. De wet toetsen oké, maar toch krijg ik het 
idee dat de politieke voorkeuren van rechters ook meespelen. 
Met name onder druk van politiek links worden ingrijpende 
maatregelen genomen vanwege de stikstofcrisis, CO2 en PFAS: 
want een groot deel van het land wordt lamgelegd terwijl vele 
deskundigen zich afvragen of alles wel goed wetenschappelijk 
is onderzocht en doorgerekend. Onze politici geven overigens 
toe dat er nog veel onduidelijk is over de gevaren van PFAS. 
Maar waarom dan ineens die massale maatregelen die het 
bestaan van ondernemingen en hun personeel in gevaar 
brengen? Bouwers, transporteurs en grondverzetbedrijven 
bereiden een grote schadeclaim voor vanwege problemen met 
PFAS-grond waardoor hun bedrijven zwaar in de problemen 
zijn geraakt. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, zegt 
dat minister Van Veldhoven kan rekenen op een claim van 
1 miljard euro (!).
 
Biomassa
Zelfs de normaal zo gezagsgetrouwe SGP lijkt niet te geloven 
in het maatregelenpakket, las ik in een dagblad. Want de 
maatregel om de snelheid van 130 km/u te verlagen naar 100 
km/u zorgt voor slechts 0,07%  minder stikstofneerslag in 
Nederland. Bovendien komt ruim 32% van de stikstofneerslag 
uit het buitenland en maar 6% door ons wegverkeer. Moet er 
dan helemaal niets gebeuren? Uiteraard wel, maar dan moeten 
er geen onbezonnen maatregelen worden genomen. Ik ben 
natuurlijk geen deskundige en daarom heb ik bestudeerd wat 
de Europese wetenschapskoepel EASAC over deze dingen 
te melden heeft. Zij waarschuwen vooral voor biomassa-
installaties: centrales die gestookt worden met geperste 
korrels hout. Voor een deel afvalhout, maar grotendeels 
door bomen die omgehakt zijn in diverse Oostbloklanden. 
De EASAC schreef dat de enorme vraag naar dit soort hout 
een “koolstofbom” laat ontploffen omdat veel CO2 die zit 

opgeslagen in deze bossen nu in korte tijd vrijkomt. De overheid 
zou daarom moeten stoppen met de miljardensubsidies 
voor biomassa uit bossen. Maar laat Nederland nu net 11 
miljard euro (!) subsidie hebben klaarliggen voor de bouw 
van 600 nieuwe biomassacentrales… Paradoxaal genoeg las 
ik in de Leeuwarder Courant dat minister Eric Wiebes heeft 
meegedeeld “dat bedrijven die kleine biomassa-installaties 
produceren vanaf 1 januari geen subsidie meer krijgen omdat 
de CO2 -winst die dat oplevert niet opweegt tegen de hogere 
uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en stikstof”. Maar beste 
minister, geldt dit dan niet voor die grote centrales? 
En dan de windmolens (het lijkt wel of we terug gaan in de tijd; 
windmolens en stoken op hout..). Deskundigen waarschuwen 
ook dat onze zwaar gesubsidieerde, horizonvervuilende 
windmolens het extreem schadelijke zwavelhexafluoride 
(SF6) broeikasgas bevatten. Jaarlijks lekken alleen al in ons 
land honderden kilo’s van dit SF6 in de atmosfeer en het 
broeikaseffect van SF6 is 23.000 maal sterker dan dat van 
CO2… Wat moeten we dan? Of het klopt weet ik niet, maar 
ik las dat men de energiecentrales nog het beste kan stoken 
met (volgens hen) schoner aardgas. En dan natuurlijk de 
kerncentrales, maar dat zal politiek links nooit toelaten.
 
Het geestelijke klimaat
Terwijl de meeste mensen denken dat milieuvervuiling  ons 
grootste probleem is, ben ik van mening dat het geestelijke 
klimaat het grootste probleem wordt voor de wereld. De 
wetteloosheid, het toenemende antisemitisme (ook van de 
VN en de EU) en een miljoen kinderen die wekelijks worden 
gedood in de moederschoot wereldwijd. Op een dag zal de 
wereld weten dat dit hun grootste probleem is geworden.
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