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Geachte vertegenwoordigers van de Drentse bevolking in de Provinciale Staten van Drenthe,

Woensdag 15 februari vergadert u weer.
Inspreken, participatie, draagvlak onderzoek etc. heeft tot nu toe weinig zin gehad, vandaar deze
 hernieuwde schriftelijke poging om met u als volksvertegenwoordiger te communiceren.
Uw manier van vasthouden aan eerder ingenomen maar niet juist onderbouwde standpunten
m.b.t. de mogelijke plaatsing van

45  x 200 m hoge windmolens in de Drentse Monden en Oostermoer is onbegrijpelijk.
Uw standpunten zijn veelal gebaseerd op geloof/aanname en op volgzaamheid van het
regeringsbeleid.

Mijns inziens zijn uw argumenten niet echt onderbouwd door een juiste analyse over de
fabricage, gebruik van grondstoffen, toepassing ,het gebruik en het rendement van windmolens.

Wie van u heeft daar echt voor zich zelf eerlijk onderzoek naar gedaan, alvorens te stemmen ?

Ik heb uw discussie in de Provinciale Staten Vergadering van 1 februari j.l. via internet weer
 gevolgd.
Burgerlijke, maar zeker ook politieke ongehoorzaamheid is dringend nodig.  Zeker daar waar het
 opkomen is voor de gezamenlijke belangen van de burgers en die NU in het geding zijn. Politici
 zouden er op gericht moeten zijn de belangen van de door hen gekozen burgers te behartigen.

“Politici moeten zich weer bewust zijn dat ze hier voor de publieke zaak zitten. Het vertrouwen
 creëren. Politici moeten integer zijn, onkreukbaar. Draag uit dat je er bent om het publieke
 belang te dienen." Aldus Jan Terlouw in DWDD.

Vertrouwen veronderstelt een tweezijdige, wederkerige relatie, waarin niemand ten koste van
 de ander zijn eigen belang veiligstelt. We beleven een historisch moment, maar onze
 geschiedenis is nog niet geschreven. Bedenk: een tijdgeest verandert nooit zomaar. Het gebeurt
 nooit in één klap, maar juist gestaag, iedere dag - en daarom moet het verzet ook iedere dag
 plaatsvinden. In de kleinste dingen. Zoals Platform Storm dit al jaren doet tegen de sociaal zeer
 schadelijke, onrendabele, gezondheid en landschap vernietigende windmolenplannen van de
 heer Kamp en zijn groene NGO’s , duurzame boeren en andere alleen maar economische
 belanghebbenden.
Het wordt tijd dat we met elkaar in deze landschappelijk, cultuur historisch prachtige provincie
 wakker gaan worden. De verandering die ondergronds zeker gaande is wordt waarschijnlijk bij
 de komende verkiezingen nog niet geheel zichtbaar en ook niet beleefbaar gemaakt woorden
 via de media . Maar bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen verwacht ik dat deze nu nog
 niet geheel zichtbare ondergrondse beweging heel duidelijk wordt.

Inspraak, draagvlak onderzoek, participatie en medezeggenschap blijken veelal alleen maar
 prachtige holle politieke frases te zijn.
Ze zijn zelfs heel lastig verstorend voor de gang van zaken binnen de huidige technocratische

mailto:hanszabel@kpnmail.nl
mailto:Statengriffie@drentsparlement.nl
mailto:M.Bakker@drentsparlement.nl
mailto:J.Baltes@drentsparlement.nl
mailto:B.vandenBerg@drentsparlement.nl
mailto:R.Bosch@drentsparlement.nl
mailto:H.Bronts@drentsparlement.nl
mailto:R.Bosch@drentsparlement.nl
mailto:R.Bosch@drentsparlement.nl
mailto:J.vanDalen@drentsparlement.nl
mailto:B.vanDekken@drentsparlement.nl
mailto:G.Dikkers@drentsparlement.nl
mailto:F.Duut@drentsparlement.nl
mailto:R.Goettsch@drentsparlement.nl
mailto:R.Koch@drentsparlement.nl
mailto:S.Kort@drentsparlement.nl
mailto:S.Kort@drentsparlement.nl
mailto:Hans.Kuipers@drentsparlement.nl
mailto:R.duLong@drentsparlement.nl
mailto:M.Kremers@drentsparlement.nl
mailto:H.Loof@drentsparlement.nl
mailto:W.Moinat@drentsparlement.nl
mailto:W.Meeuwissen@drentsparlement.nl
mailto:W.Meeuwissen@drentsparlement.nl
mailto:P.Moltmaker@drentsparlement.nl
mailto:K.Neutel@drentsparlement.nl
mailto:H.Nijmeijer@drentsparlement.nl
mailto:D.Oosterveen@drentsparlement.nl
mailto:F.vandePol@drentsparlement.nl
mailto:H.Reinders@drentsparlement.nl
mailto:H.Reinders@drentsparlement.nl
mailto:T.Serlie@drentsparlement.nl
mailto:r.siertsema@drentsparlement.nl
mailto:J.Smits@drentsparlement.nl
mailto:L.Smits@drentsparlement.nl
mailto:JL.Stel@drentsparlement.nl
mailto:M.vanderTol@drentsparlement.nl
mailto:M.vanderTol@drentsparlement.nl
mailto:J.Tuin@drentsparlement.nl
mailto:N.Uppelschoten@drentsparlement.nl
mailto:S.Vegter@drentsparlement.nl
mailto:H.Veldsema@drentsparlement.nl
mailto:k.Vester@drentsparlement.nl
mailto:B.Vorenkamp@drentsparlement.nl
mailto:R.Wollerich@drentsparlement.nl
mailto:G.Weerts@drentsparlement.nl
mailto:P.Zwiers@drentsparlement.nl
mailto:J.Pottjewijd@drentsparlement.nl
mailto:R.Pruisscher@drentsparlement.nl


 bureaucratie.
Veel burgers hebben daarom weinig tot geen vertrouwen meer in de huidige parlementaire 
 democratie! Eén keer in de vier jaar vrije verkiezingen!!
En daarna je mond houden, WIJ politici weten wat goed is voor het volk! 

Ik wens u samen met alle andere collega politici oprechte betrokkenheid ,moed, creativiteit en 
 duurzame energie toe.
In afwachting van een mogelijke reactie.
Met vriendelijke groet,
van een sociaal betrokken medemens,
Hans Zabel
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