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Beste vertegenwoordigers van de bewoners in Drenthe,

Betrokken en zoekend naar goede oplossingen samen met u en medebewoners ben ik doende
 en oriënteer mij op alle mogelijke manieren op situaties/bronnen die iets met onze huidige
 tijdgeest te maken hebben.

In aansluiting op eerder schrijven,maak u attent op het bijgevoegde artikel zoals dat in de editie
 van 15 november j.l. in het Dagblad van het Noorden heeft gestaan.
Ook dit bericht stemt tot serieus nadenken over waar we met elkaar meebezig zijn ook op o.a.
 het gebied van energieopwekking.
U als vertegenwoordigers van de Drentse bewoners inclusief die van De Drentse Monden en
 Oostermoer,
kunt uw hoofd niet langer in het Drentse Zand blijven steken.
Ik raad u aan uw reeds ingenomen standpunt ten aanzien van de plaatsing van de meest
 onrendabele  windmolens in heroverweging te nemen. Dit is wel lastig maar niet moeilijk,  zeker
 als u zich echt verdiept in de verschillende standpunten o.a. die van de
 www.degroenerekenkamer.nl ,  www.climatgate.nl,
 https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2016096 ( rapport 2016-096) etc.

Om deze stap, die u zelf moet durven nemen, te ondersteunen maak ik u van harte attent op het
 heruitgegeven boek”Tegen verkiezingen” van David van Reybrouck . Een boek dat iedere
 volksvertegenwoordiger tenminste  moet lezen en dan bespreken met collega
 volksvertegenwoordigers en medemensen.

David van Reijbrouck: 

“De democratie in de 21ste eeuw raakt steeds meer uitgehold. Populisten zaaien angst, het
 wantrouwen groeit, de redelijkheid is zoek. We zijn onze democratie kapot aan het maken door
 haar te beperken tot verkiezingen, en dat terwijl verkiezingen nooit als democratisch instrument
 zijn bedacht. Dat is één zin , de redenering die ik in de eerste drie  hoofdstukken van dit essay heb
 ontwikkeld. In het vierde heb ik gekeken hoe loting, een historisch veel democratischer
 instrument, vandaag opnieuw zou kunnen worden ingevoerd.”aldus David van Reybrouck.
In deze gedachten en zienswijze herken ik me helemaal als betrokken, creatief en verbindend
 mens . De  samenleving die over steeds meer communicatiemiddelen beschikt en daardoor over
 veel meer informatie kan beschikken, hangt mede van uw optreden af.
“Het is heel simpel: óf de politiek gooit de deuren open , of we worden binnen afzienbare tijd
 ingebeukt door boze burgers die leuzen scanderen als “No taxation without participation” terwijl
 ze het huisraad van de democratie aan diggelen slaan en met de kroonluchter van de macht naar
 buiten lopen”.      
Onlangs publiceerde de “Transparency International” haar Global Corruption Barometer. De
 bevindingen zijn ronduit schokkend. Wereldwijd worden politieke partijen beschouwd als de
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 meest corrupte instellingen op aarde. In nagenoeg alle westerse democratieën prijken ze op 
 nummer 1. In de Europese Unie zijn de cijfers niet minder dan dramatisch. Hoe lang kan dit nog 
 duren?  

Ik wens u als ‘vertegenwoordigers van het volk in Drenthe ’ alle wijsheid en moed toe.
In afwachting van een mogelijke reactie,
een medemens,
Hans Zabel
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