
Drie nieuwe kolencentrales in de laatste 2 jaar. In 2019 leisure Airport Lelystad. Wat zijn we 

mooi op weg naar een duurzaam land. Slalommend tussen klimaat aan de ene kant en een 

leefbare Aarde voor ons nageslacht aan de andere kant, razen we met 130 km/u af op een 

voorspelbare ramp. 

 

Snel moet het, zeker, want we hebben haast! Haast om dit vliegveld te openen want anders 

gaat Nederland op slot! Haast om overal te komen, jagend op de achterbumper van onze 

voorganger. Haast om verre vakantiebestemmingen te bereiken waar je nog rust kan vinden! 

Niets ontziend razen we over de laatste stukjes rust die we in eigen land nog hebben heen op 

zoek naar vertier elders.  

 

Hoe zoet proeft de extra werkgelegenheid die we hierdoor verwerven in en rond Lelystad. 

Helaas hebben we er geen idee van hoeveel werkgelegenheid verloren gaat in Friesland, 

Overijssel en Gelderland in de recreatiesector. Het is niet eens uitgezocht. Nu heeft Recron 

hier een onderzoek naar gedaan. De gevolgen lijken dramatisch maar is dat een reden voor 

bezinning? Als je niet beter wist zou je spreken van onverschilligheid, of misschien zelfs van 

totale bewusteloosheid. 

 

Wat ik mis in dit proces is respect. Respect voor de Aarde. Respect voor ons nageslacht. 

Respect voor de buurman. Respect voor kwetsbare waarden zoals natuur en stilte. En daarmee 

is het net als met poolkappen: als ze eenmaal verdwenen zijn krijg je ze nooit meer terug. Hoe 

kan je blij zijn met je eigen verworven voordeel wanneer dit ten koste gaat van zo'n hoge prijs 

elders? En dat nog wel voor vakantievluchten? 

 

Het vertrouwen in de overheid is inmiddels zwaar aangetast. Ook voor de overheid zelf is dit, 

uiteraard, onprettig. Ten slotte zijn wij wel acteurs op haar podium en wanneer acteurs gaan 

muiten heb je een probleem.  

 

Er is maar één manier om het vertrouwen van de bevolking terug te winnen. Mijn advies aan 

de overheid is: erken dat dit project grondig is misgelopen en kondig aan dat het wordt 

overgedaan, maar nu goed. Met echt overleg met alle betrokken partijen, zonder schiphollen, 

maar in een echt, oprecht, transparant, integer en respectvol proces. 

 

Ik geloof dat de overheid daartoe in staat is. We leven in de democratie die nog steeds de 

vrijheid biedt om processen te beïnvloeden en ten goede te keren. Daarbij wens ik onze 

overheid heel veel sterkte en wijsheid. 

 


