
Van: Hans Zabel
Aan: bestuurssecretariaat@aaenhunze.nl; Statengriffie; secretariaat@borger-odoorn.nl; griffie@borger-odoorn.nl;

 cie-ez@tweedekamer.nl; secretariaat.elias@tweedekamer.nl
Onderwerp: FW: Actiebericht-49
Datum: woensdag 25 januari 2017 19:36:49
Bijlagen: actiebericht-49.pdf

Beste vertegenwoordigers van en voor de bevolking in de gemeente besturen Aa en Hunze,
 Borger-Odoorn  provinciale staten van Drenthe en in de Tweede Kamer,

Graag stuur ik u ter informatie en inspiratie dit Actiebericht-49 door van de zeer betrokken en
 zich voor de gemeenschap inzettende groep burgers uit de Drentse Monden , Oostermoer en
 Oost Groningse Veenkoloniën.

Wie weet kunnen we met elkaar na de verkiezingen van 15 maart a.s. voor een meer directe
 democratie zorg gaan dragen!
Nu zit u nog in een verouderd en niet meer eigentijds representatief democratisch format
 opgesloten.
Het zgn. Bureaucratisch Academisch Complex.
Er zijn momenteel heel veel nieuwe bewegingen gaande op of onder het politieke speelveld om
 het huidige systeem te helpen transformeren.
We wachten als participerende groep burgers  af hoe de huidige bestaande politieke partijen
 binnen hun naar binnen gerichte  structuren zich gaan gedragen. Worden ze echt wakker? Gaan
 ze er naar handelen of….?

Elke verandering begint bij u zelf en bij mij!
Heel veel energie en inspiratie,
Met vriendelijke groet,
Hans Zabel
www.tegenwindveenkolonien.nl

Een leuke tip t.a.v. het opwekken van windenergie, duidelijk minder vervuilend en minder 
ongezond en zeker minder kostbaar
voor de burgers  http://windenergyholland.com/blue_mill.html

Van: Stop Windturbine Plannen [mailto:info@windparkdedrentsemonden.nl] 
Verzonden: zaterdag 21 januari 2017 21:34
Onderwerp: Actiebericht-49

Geachte heer/mevrouw,

In de bijlage van dit bericht vindt u Actiebericht-49

Dit bericht is afkomstig van een mailserver.
Gebruik info@platformstorm.nl voor vragen.

Met vriendelijke groeten,
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Minister Kamp doet niets met motie. 
 
Afgelopen donderdag kwam de mededeling van minister Kamp dat de aangenomen 
motie om alternatieven te onderzoeken ipv de Windturbines NIET wordt uitgevoerd. 
Waanzinnig besluit van een niet gekozen minister met dictatoriale inslag. Deze motie 
was met een ruime meerderheid aangenomen door 16 van de 17 partijen in de 2e 
kamer. In een fatsoenlijke democratie dient deze motie dan te worden uitgevoerd 
door de minister en het ministerie van Economische Zaken. 
Maar deze minister heeft niet zoveel met democratie en al helemaal niets met de 
inwoners van Het Noorden. Want zo  zegt hij “De overheid moet betrouwbaar zijn” !! 
Hoezo betrouwbaar? Naar wie betrouwbaar? Naar Raedthuys en een handjevol 
windboeren die de boel bedriegen?  (Newcom Rapport, niet nakomen brief minister 
Van der Hoeven, misbruiken opkomstcijfers woedende burgers, nadelen windturbines, 
geen convenant?, etc. etc.) We kunnen u 500 pagina’s met fouten en onwaarheden 
overleggen. En dan durft Minister Kamp te spreken over een betrouwbare overheid, 
deze man is helemaal de weg kwijt.  
 
Wij zullen het maar beschouwen als de laatste stuiptrekkingen van een man die over 
een paar maanden met Pensioen gaat. Momenteel is er een spoeddebat aangevraagd 
door SP-er Eric Smaling die de motie indiende en al jaren ONS geluid in Den Haag laat 
horen.  
Misschien dat er volgende week al een debat wordt gevoerd. Zo snel wij iets weten 
hoort u het ook. Dan willen we wederom met velen naar Den Haag. 
De vorige 2 keren heeft dit echt HET verschil gemaakt. De actiegroepen in 
samenwerking met vele, vele bewoners hebben al 6 jaar het verschil gemaakt. Zonder 
u hadden er nu al 100en windturbines gedraaid. 
 
Maar na donderdag 19 jan 2017 weten we het helemaal zeker.  


ER KOMT GEEN WINDTURBINE IN DE VEENKOLONIEN.  
 
Al duurt de strijd nog eens 6 jaar en gaan we tot aan het hoogste Europese 
Gerechtshof of zelfs de Verenigde Naties. Ook na de 2e kamer verkiezingen van Maart 
zijn er op politiek vlak wederom nieuwe kansen.  De (duurzame) energie van alle leden 
van Platform Storm is onuitputbaar en zal in combinatie met alle andere lokale 
initiatieven de strijd voor behoud van haar fantastische leefomgeving zonder twijfel 
winnen. 
 
 
 



https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/01/19/kamerbrief-alternatieven-voor-windenergie-op-land/kamerbrief-alternatieven-voor-windenergie-op-land.pdf
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Hoe nu verder? 
 


1. Kom indien mogelijk volgende week dinsdag naar Den Haag. Onder 
voorbehoud. Het spoeddebat wordt dinsdag aangevraagd en eventueel 
dezelfde namiddag of avond gevoerd. Maar kan ook eventueel later worden 
gehouden. We kunnen u daar vooraf niet meer over communiceren dan dit. 


2. De ondernemers in de regio zijn ongelofelijk druk doende het zonnepark van ca. 
500 hectare (= 500 MW = 3 x zoveel als nu met windturbines) bij de politiek 
onder de aandacht te brengen. Volgende week staan er diverse afspraken 
ingepland. 


3. Ook een zonnepark kan niet zonder inwoners, waardoor er op een later tijdstip 
dit jaar met de bewoners wordt overlegd. 


4. Verkiezingsdebatten beïnvloeden, 8 februari komen de fractievoorzitters van de 
grote partijen naar het Noorden voor een debat. Info volgt later. 


5. Al u zich nog niet heeft aangemeld voor de juridische strijd. Dit kan alsnog 
waarbij wel moet worden onderzocht wat we voor u kunnen betekenen. 


6. Donaties zijn altijd welkom op rek.nr. NL60 RABO 0135649498. De Nee Wind/Ja 


Zon uitingen moeten worden vervangen en nog meer zichtbaar worden. 


Advertenties, flyers, etc. etc. 
7. Dit voorjaar een grote bewonersbijeenkomst met de advocaten, organisaties en 


bewoners. 
8.  En nog vele andere acties en communicatie. 


 


 


   


Van wind naar zon 
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Adres voor ophalen spandoeken en posters. 


Wijziging; u kunt de posters afhalen op  
De Naaidoos, Zuiderdiep 74 te Nieuw 
Buinen,  
dinsdag t/m zaterdag tussen 13.00 en 17.00 
uur. Een spandoek kunt u daar bestellen. 
 
 
Onze posters hebben nu niet alleen een nee tegen windturbines  
maar melden ook een grote JA voor zonnepanelen.  
Zonnepanelen zijn HET milieu vriendelijke alternatief voor  
windturbines. Ook hebben we nieuwe posters.  
De posters zijn gratis en de spandoeken kosten € 20,00.   
 
Ons adres op Facebook is: https://www.facebook.com/wind.handel?fref=ts 


Onze pagina is openbaar, u hoeft geen Facebook account te hebben om daar te 
kunnen kijken. Wilt u reageren, dan dient u wel een account te hebben. 


 


Onze website vindt u op:   http://www.platformstorm.nl/ 
Het secretariaat van Stichting Platform Storm is bereikbaar op: 
secretaris@platformstorm.nl 
 


 
DONATEURSFORMULIER   via onze website: http://www.platformstorm.nl/nieuwsbrief  


 


 
U bent vrij dit bericht door te zenden aan andere geïnteresseerden. 
Zij kunnen zich ook zelf aanmelden via onze site. Wenst u onze 
actieberichten niet meer te ontvangen dan kunt u zich via de site 


afmelden.  
Volg Storm op Twitter: @karlvoshaart en 
@infoplatform 
Input voor de nieuwsbrief kunt u sturen naar:                      
kopijnieuwsbrief@platformstorm.nl 
 



https://www.facebook.com/wind.handel?fref=ts

http://www.platformstorm.nl/

mailto:secretaris@platformstorm.nl
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Hoe nu verder? 

1. Kom indien mogelijk volgende week dinsdag naar Den Haag. Onder
voorbehoud. Het spoeddebat wordt dinsdag aangevraagd en eventueel
dezelfde namiddag of avond gevoerd. Maar kan ook eventueel later worden
gehouden. We kunnen u daar vooraf niet meer over communiceren dan dit.

2. De ondernemers in de regio zijn ongelofelijk druk doende het zonnepark van ca.
500 hectare (= 500 MW = 3 x zoveel als nu met windturbines) bij de politiek
onder de aandacht te brengen. Volgende week staan er diverse afspraken
ingepland.

3. Ook een zonnepark kan niet zonder inwoners, waardoor er op een later tijdstip
dit jaar met de bewoners wordt overlegd.

4. Verkiezingsdebatten beïnvloeden, 8 februari komen de fractievoorzitters van de
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waarbij wel moet worden onderzocht wat we voor u kunnen betekenen.
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Zon uitingen moeten worden vervangen en nog meer zichtbaar worden.

Advertenties, flyers, etc. etc.

7. Dit voorjaar een grote bewonersbijeenkomst met de advocaten, organisaties en

bewoners.

8. En nog vele andere acties en communicatie.

Van wind naar zon 
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