
Aanpassing onderbouwing agendapunt 8 Commissie OGB 15 febr. 2017 

 

Het agendapunt heeft twee componenten: 

1. Een inhoudelijke component die gaat over het veronderstelde belang van windenergie op 

het land 

2. Een procescomponent, die gaat over de maatschappelijke onrust/ ontwrichting. 

Over de inhoud blijven wij van mening dat zeker de windenergie op het land niets oplost en dat de 

windenergie een overheveling beoogt van de burgers naar de windboeren (de energierekening 

bestaat al voor 44% uit belasting) Het gaat de PVV bij dit agendapunt 8 vooral om de 

maatschappelijke onrust. 

Deze onrust blijkt niet alleen uit de brieven B1, B3, maar ook uit de brieven B8 en B9 (commissie OGB 

woensdag 11 januari) en is de afgelopen week nog groter geworden door de aanhouding van drie 

leden van het actiecomité STORM en door politiebezoeken bij leden van comités in de Drentse 

Veenkoloniën en Coevorden, dit naar aanleiding van de gefabriceerde brief van EZ, waarin de namen 

en adressen van de windboeren in de Drentse Veenkoloniën bekend werden gemaakt. 

Deze ludieke actie is naar de mening van de PVV zwaar intimiderend opgepakt. De visie van de PVV is 

dat dit een escalatie is in de al heftige discussie over het plaatsen van windturbines.  

Voor de bewoners is dit een volgende schoffering:  

1. De aanwijzing van de zoekgebieden is onrechtvaardig en zij kunnen juridisch niets tegen deze 

onrechtvaardigheid doen 

2. PS heeft geweigerd om het onrechtmatige besluit in te trekken 

3. PS heeft geweigerd bij de minister van EZ aan te dringen op alternatieven voor windenergie 

in de Drentse Veenkoloniën 

4. PS heeft geweigerd in Emmen en Coevorden ruimte te creëren over alternatieven voor 

windenergie. 

Voor bewoners  is het een wanhopige situatie: wat kun je als nog doen, als onrechtmatige besluiten 

gehandhaafd blijven en redelijke verzoeken worden afgewezen. Het bekendmaken van de namen en 

adressen van de windboeren is een plagerige actie, maar het inzetten van strafrecht tegen 

opposanten van de windturbines is een heel zwaar middel. Het inzetten van politie naar 

tegenstanders van de windturbines is intimiderend en zal vreest de PVV alleen maar leiden tot nog 

meer onbegrip en verdere escalatie. Als mensen door het gebeurde menen dat ze niets meer te 

verliezen hebben, dan zijn we op weg naar een gevaarlijke situatie. 

Daarom de volgende vragen aan GS: 

1. Is de aangifte gedaan namens GS 

2. Is de aangifte gedaan namens een gedeputeerde 

3. Is de aangifte gedaan door een burger die in GS zit 

4. Heeft EZ aangedrongen op een aangifte door GS 

5. Heeft EZ zelf ook aangifte gedaan 

6. Is er door de windboeren aangedrongen op een aangifte door GS 

7. Hebben de windboeren zelf ook aangifte gedaan. 

 



De vragen aan PS: 

1. Zetten we in Drenthe een volgende stap in de escalatie tussen de tegenstanders van de 

windturbines en het politiek bestuur van de provincie? 

2. Wordt het niet hoog tijd om als PS tot een time out periode van een jaar te besluiten om 

verdere escalatie te voorkomen en naar alternatieve oplossingen te zoeken? 

3. Keurt u de actie van GS, de gedeputeerde, de burger gedeputeerde goed om aangifte te 

doen tegen de schrijvers van de gefabriceerde brief van EZ 

4. Welke andere acties stelt u voor om te de-escaleren. 

N.A.Uppelschoten 

 

10 febr.2017 
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Blog “Opinie & Debat” nr. 48  
 
 

PANIEK!! 
 
“Afbraak windmolens dreigt, klimaatdoelen in gevaar”  
 
Milieuorganisaties en de windbranche doen hetzelfde als 
Trump: hard schreeuwen en je niks aantrekken van feiten 
 
vrijdag, 18 november 2016 
 
Geschreven door Albert Koers 
 
De laatste dagen kwam ik in meerdere kranten dit soort alarmerende koppen tegen - deze komt uit 
het AD van 14 november. Citerend uit een “gelekt” rapport - wat het allemaal voor de pers sowieso 
al veel spannender maakt - wordt gemeld dat meer dan de helft van alle windturbines binnenkort 
hun subsidie gaan verliezen, dat ze daarom niet meer rendabel zijn en dat bijna de helft van die helft 
gesloopt gaat worden. Gevolg: er staat nu 3.000 MW op land en dat zou zo maar terug kunnen lopen 
met ruim 1.300 MW. Zodat de doelstelling van het Energieakkoord - 6.000 MW op land in 2020 - 
helemaal onhaalbaar wordt. Eerdere schattingen kwamen niet verder dan 4.500 tot 5.000 MW in 
2020, maar dat zou dus nu wel eens dik onder de 4.000 MW uit kunnen komen. 
 
“Paniek in het land want zo halen we de klimaatdoelen nooit” - dat is de boodschap die Greenpeace, 
Natuur& Milieu en NWEA (de brancheorganisatie van de commerciële windsector) nu luidkeels aan 
het verkondigen zijn. Erik Suik van Greenpeace dringt zelfs aan op “ingrijpen”, klaagt dat je “in 
Nederland nergens meer molens” kunt neerzetten en wijst een beschuldigend vingertje naar een 
paar provincies die in zijn ogen moeilijk doen.  
 
Zo halen Greenpeace en Natuur&Milieu weer mooi de kastanjes uit het vuur voor de NWEA. Het 
imploderen van de business case van NWEA leden door het wegvallen van subsidies en de lage prijs 
van een kWh elektriciteit worden niet ge-framed als een doodgewoon ondernemersrisico, maar als 
een naderende nationale tragedie. “Zo halen we de doelstellingen van het Energieakkoord niet” of 
“De klimaatdoelstellingen van Parijs lopen gevaar”. Greenpeace, Natuur&Milieu en NWEA: een 
monsterverbond dat - net als Trump - de tactiek volgt van zo hard mogelijk schreeuwen en je niets 
aantrekken van de feiten. 
 
Daarom een paar feiten en de handschoen die ik Greenpeace, Natuur&Milieu en NWEA daarbij 
toewerp is: bewijs mij dat die feiten niet kloppen en ik zal in een volgende blog mijn ongelijk in het 
openbaar belijden. Met een foto met as op mijn hoofd – zo beloof ik plechtig. 
 
1. Volgens CBS Statline stond er per eind 2015 in totaal 3.031 MW windvermogen op land en 

daarmee werd 6,4 miljard kWh geproduceerd. Dit is het equivalent van 23,2 PJ. Het finale 
energieverbruik van Nederland in datzelfde jaar bedroeg 2.301 PJ (Compendium voor de 
Leefomgeving) en dus droeg windenergie op land 1 % bij aan het finale energieverbruik.  

2. Hetzelfde sommetje, maar dan enkel voor de productie van elektriciteit. De totale productie in 
2015 bedroeg 118,4 miljard kWh (Compendium), dat wil zeggen: 425 PJ. Daarvan produceerde 
wind op land in totaal 5,5 %. 
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Conclusie: wind op land is volstrekt onbelangrijk als bron van energie, zowel in relatie tot het totale 
finale energieverbruik, maar zelfs in relatie tot één onderdeel daarvan: het totale verbruik van 
elektriciteit. En dus is de bijdrage van wind op land aan het terugdringen van CO2 uitstoot minimaal, 
om niet te zeggen: onbetekenend.  
 
Tegen deze achtergrond de volgens Greenpeace, Natuur&Milieu en NWEA zo rampzalige terugval in 
het op land opgestelde windvermogen. 
 
1. Die 3.000 MW produceerde in 2015 dus 23,2 PJ. Dus neem ik aan dat in 2020 de 6.000 MW van 

het Energieakkoord 46,5 PJ zullen produceren. Volgens het Energieakkoord moet er in 2020 100 
PJ worden bespaard. Als dat zou lukken, gaat het finale energieverbruik van 2.301 omlaag naar 
2.200 PJ. En dan levert wind op land dus 2,11 % van het totale energieverbruik en 10,1 % van het 
totale elektriciteitsverbruik op. 

2. Maar stel nu dat er voor 1.300 MW wordt gesloopt, dan produceert wind op land niet 46,5 PJ, 
maar 36,37 PJ en dan loopt de bijdrage van wind op land aan het totale energieverbruik terug 
van 2,1 % naar 1,6 % en voor het totale elektriciteitsverbruik van 10,1 % naar 8,5 %. 
 

Conclusie: in het geheel der dingen - totaal energieverbruik en totaal elektriciteitsverbruik - is die 
doelstelling van 6.000 MW een politieke fixatie en volstrekt onbelangrijk voor de zaak waar het echt 
om gaat (ja, ook voor mij): het terugdringen van de CO2 uitstoot. En dus doet het er echt niet toe of 
er in 2020 6.000 MW, 4.500 MW of 4.000 MW staat. * 
 
Waarom dan al drukte? Waarom dan al die krantenkoppen? En waarom is het volgens de 
woordvoerder van Greenpeace tijd om in te grijpen? 
 
Bij de NWEA kan ik al die drukte prima begrijpen. Het is een hard gelag als er een einde komt aan de 
mooie winsten uit het verleden. Heb ik daarom medelijden met de windboeren die nu ineens met 
een niet meer rendabele windturbine zitten? Welnee, want ze hebben jarenlang mooie winsten 
gemaakt, de turbine is al lang afgeschreven en de winsten die zij maakten waren geen echte winsten, 
maar een overheveling van de portemonnee van huishoudens naar hun portemonnee. Logisch dat 
die overheveling ooit afloopt - zo logisch dat de sector zelf jarenlang heeft geroepen dat subsidies 
“binnenkort” niet meer nodig zouden zijn. Dat de prijs van elektriciteit zo laag is en, zeggen de 
experts, de komende jaren laag zal blijven: normaal ondernemersrisico. Nog een geluk dat er een 
goede markt is voor tweedehands windturbines.  
 
Maar waarom Greenpeace en Natuur&Milieu zich zo druk maken: voor mij even onbegrijpelijk als 
contraproductief. Onbegrijpelijk vanwege het feit dat wind op land voor CO2 reductie en 
klimaatdoelen volstrekt onbelangrijk is (zie boven) en contraproductief omdat de nog immer 
toenemende weerstand tegen wind op land een negatieve impact heeft op de hoofdzaak: de 
energietransitie als geheel. Dan is roepen om “ingrijpen” en het afserveren van een paar provincies 
die wel rekening willen houden met hun inwoners eerder het gedrag van fundamentalisten die blind 
zijn voor redelijkheid, dan het gedrag van organisaties die mensen willen leiden, mobiliseren en 
inspireren om de schouders te zetten onder de energietransitie. 
 
Boodschap aan Greenpeace en Natuur&Milieu: Brexit en Trump leren dat angst zaaien niet werkt en 
dat het ruim baan geeft aan valse profeten. Is dat de bedoeling? 
 
Boodschap aan NWEA: kom na al die jaren van zorgeloos incasseren niet aan met voorstellen om 
door te gaan met het subsidiëren van wind op land. Schakel over op iets anders! 

                                                            
* En dan begeef ik me zelfs nog niet in de discussie over de vraag of en in welke mate wind op land leidt tot een hogere CO2 uitstoot van 
conventionele centrales doordat die de pieken en dalen in windstroom moeten opvangen. Harde cijfers uit andere landen wijzen echter uit 
dat een aanzienlijk deel van de CO2 winst van wind op land verdampt door de hogere uitstoot van gas- en kolencentrales. 
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Aan de leden van Gedeputeerde Staten van Drenthe .
c.c. statenleden van de verschillende fracties

Wilt u bijgaande brief met bijgevoegde foto’s , genomen  bij de plaatsing van vergelijkbare groet 
windmolens bij Urk, doorzenden naar de leden van  Gedeputeerde Staten van de provincie 
Drenthe?

Het betreft een brief over de 45 x 200 meter hoge windmolens die in de Drentse Monden en  
Oostermoer geplaatst dreigen te worden. Deze reusachtige molens zullen van enorm veel invloed 
zijn op het  welbevinden van de bewoners van voornoemd gebied als ook op die van de plaatsen 
Stadskanaal,  Musselkanaal en omgeving in de provincie Groningen.

Zoals tijdens commissievergadering Energie op donderdag 24 november j.l. bleek, zet minister  
Kamp zich volledig als een instrument in voor de realisatie van het in 2013 gesloten  
Energieakkoord, ondanks alle technische, economische bezwaren en het draagvlak onderzoek. In 
bijgaande brief omschrijf ik mijn bevindingen en gevoelens n.a.v. die bijeenkomst in den Haag. Die 
ik bij deze onder uw aandacht breng.
In afwachting van een mogelijke reactie,
Een vriendelijke groet,

Hans Zabel

P.S.  hieronder treft u de door mij geschreven brief aan www.climategate.nl 

Een update van de meest recente berichten op Climategate.nl is deze e-mail niet goed leesbaar?
Lees hem dan via je browser.

Dreigende plaatsing van 200 m hoge windmolens in Drentse Monden en Oostermoer
Dec 04, 2016 10:00 am | Hans Labohm
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Ees, 30 november 2016 

Verslag van een bezoek aan de Tweede Kamer in den Haag

Is Minister Kamp machine onderdeel van het Energieakkoord, gesloten in 2013? 

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor: Zo is het akkoord ooit geformuleerd.   

Afgelopen donderdag 24 november 2016 vond van 16.00 -1 8.00 uur in de Tweede Kamer in Den Haag een algemeen overleg ‘Energie’ plaats. Bij deze vergadering was een grote groep belanghebbende aanwezig o.a. twee mensen namens de initiatiefnemers en zo’n 30  verontruste inwoners uit De Drentse Monden en Oostermoer. 

De heer Kamp begon de zitting met een verhaal over hoe hij kon meevoelen met de verontruste bewoners uit Drentse veenkoloniën, waarbij de windmolens in de voor- en achtertuin komen te staan. Maar ja, een energieakkoord is nu eenmaal een energieakkoord! Daar kun je als mede verantwoordelijk aandeelhouder/deelnemer en volksvertegenwoordiger niet zomaar van afwijken. Zijn verhaal was er één voor de bühne en van een stuk papier opgelezen en niet rechtstreeks van uit het hart gesproken, dat kon iedereen voelen!

Hoe je dit als mens kunt volhouden is voor mij een raadsel! Bestaat er bij deze politicus dan geen echte democratische instelling meer en ben je dan alleen nog maar een ‘onderdeel’ van een technocratische bureaucratie?   

Dat werd bevestigd in het vervolg van de vergadering, minister Kamp stelde zich op als een uitstekend en betrouwbaar machine onderdeel van het Energieakkoord, waaraan alle zwaar gesubsidieerde groene- organisaties, energie bedrijven en initiatiefnemers hun ziel en zaligheid hebben verkocht. En voor geld en of je EGO doe je alles. Je dekt zo’n plan zo goed mogelijk af met je eigen regels en wetten. En wie kan je dan nog wat maken?

Minister Kamp toont zich als een stevige en ongevoelige sjofel. Hij stopt procedureel op het juiste moment, houdt volgens de procedures zich even stil en gaat vervolgens verder en schuift als een sjofel alles aan de kant wat niet in “de regeringskraam” te pas komt. Zonder ook maar enigszins serieus te luisteren en echt open te staan voor gedegen argumenten van tegenstanders, techneuten en economen. Hij vervolgt vervolgens zijn rechtlijnige koers alsof er niets gezegd is . Ook tijdens de commissie vergadering waren we hiervan getuigen. Kritische kanttekeningen van een aantal kamerleden, zoals van de heer E. Smaling, mevr. A. Mulder, mevr. S. van Veldhoven en mevr. R. Klever werden aangehoord en vervolgens achteloos en als niet terzake doende ter zijde geschoven. Technisch, en economisch inhoudelijke kritiek en ook een draagvlak onderzoek hebben geen enkel effect op het niet-democratisch realiseren van dit Energieakkoord. Of deze minister weet wat zelfreflectie is en of hij over echte empathische gevoelens beschikt daarvan heb ik als betrokken burger nu en in het verleden niets bemerkt. 

Als minister wil hij, zo lijkt het, trouw als echte bureaucraat het systeem dienend voor zijn afscheid van de Tweede Kamer alle van te voren ‘theoretisch’ bepaalde en niet bewezen doelen halen, zonder naar de kosten/schade en het rendement ervan te omkijken. Dit ondanks de te verwachten sociale, landschappelijke en economische schade ( LOFAR, huizenmarkt. Geopark de Hondsrug, etc. ) die de weinig 45 renderende‘ 200 meter hoge’windmolens gaan veroorzaken. Als het aan deze ´neo-liberale´ minister ligt komen zij er! Deze minister lijkt op de mensen die eind 19de en begin 20ste   eeuw geboren werden. Een generatie die in een keurslijf , van regels/gewoontes etc. opgesloten zaten en waarbij vader’s  of opa’s wil wet was! De gevolgen daarvan kennen we heel veel lijden, ellende ,verdriet en trauma’s . 

Wat kunnen wij als verontruste bewoners straks levend/wonend in een 21ste ‘concentratiekamp’  doen tegen deze niet- democratisch en tevens in het geheel niet rendabele plannen? De energie kosten gaan omhoog! Welk doel wordt er nu eigenlijk nagestreefd? Wat zijn de kosten en schade hiervan? De verkiezingen komen eraan? Wie weet? 

Of de afgevaardigden van de burgers  in gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal nog iets kunnen betekenen voor de actie voerende bewoners, weet ik niet. Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben hun ziel en zaligheid reeds verkocht aan dit zeer kostbare en niet renderende Energieakkoord. Ondanks de vele aangedragen technisch en economisch onderbouwde argumenten die laten zien dat windenergie op land niet rendeert en helemaal geen verbetering betekent van ons leefmilieu. Zie o.a. http://www.groenerekenkamer.nl/kroniek-20-jaar-windenergiebeleid/

Wilt u deze brief delen met anderen, dan juich ik dit van harte toe.

Bedankt voor uw aandacht.



Hans Zabel

Exloërweg 13

9536 PJ Ees

                                   



Een open brief van Hans Zabel. Verslag van een bezoek aan de Tweede Kamer in den
 Haag Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor
 duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en
 economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor: Zo is het akkoord
 ooit geformuleerd.
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Wet van Rypke: Mate Alarmisme omgekeerd evenredig met veldervaring
Dec 04, 2016 09:39 am | Rypke Zeilmaker

Gisteren op Schiermonnikoog bij het lokale Vogeltrekstation werd de Wet van Rypke bij
 natuur-onderzoek weer bevestigd. Hoe meer mensen in het veld werken in plaats van
 met computermodellen opgesloten in hun academie-hok, hoe realistischer ze kijken naar
 natuur- en milieuverandering. Gewoon waarnemen en kijken, waar oordelen je blik al
 snel vernauwt. En waar je achter je beeldscherm de
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Ees, 30 november 2016 

Verslag van een bezoek aan de Tweede Kamer in den Haag 

Is Minister Kamp machine onderdeel van het Energieakkoord, gesloten in 2013? 

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. 
Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars 
zetten zich de komende jaren in voor: Zo is het akkoord ooit geformuleerd.    
Afgelopen donderdag 24 november 2016 vond van 16.00 -1 8.00 uur in de Tweede Kamer in Den 
Haag een algemeen overleg ‘Energie’ plaats. Bij deze vergadering was een grote groep 
belanghebbende aanwezig o.a. twee mensen namens de initiatiefnemers en zo’n 30  verontruste 
inwoners uit De Drentse Monden en Oostermoer.  
De heer Kamp begon de zitting met een verhaal over hoe hij kon meevoelen met de verontruste 
bewoners uit Drentse veenkoloniën, waarbij de windmolens in de voor- en achtertuin komen te 
staan. Maar ja, een energieakkoord is nu eenmaal een energieakkoord! Daar kun je als mede 
verantwoordelijk aandeelhouder/deelnemer en volksvertegenwoordiger niet zomaar van afwijken. 
Zijn verhaal was er één voor de bühne en van een stuk papier opgelezen en niet rechtstreeks van uit 
het hart gesproken, dat kon iedereen voelen! 
Hoe je dit als mens kunt volhouden is voor mij een raadsel! Bestaat er bij deze politicus dan geen 
echte democratische instelling meer en ben je dan alleen nog maar een ‘onderdeel’ van een 
technocratische bureaucratie?    
Dat werd bevestigd in het vervolg van de vergadering, minister Kamp stelde zich op als een 
uitstekend en betrouwbaar machine onderdeel van het Energieakkoord, waaraan alle zwaar 
gesubsidieerde groene- organisaties, energie bedrijven en initiatiefnemers hun ziel en zaligheid 
hebben verkocht. En voor geld en of je EGO doe je alles. Je dekt zo’n plan zo goed mogelijk af met je 
eigen regels en wetten. En wie kan je dan nog wat maken? 
Minister Kamp toont zich als een stevige en ongevoelige sjofel. Hij stopt procedureel op het juiste 
moment, houdt volgens de procedures zich even stil en gaat vervolgens verder en schuift als een 
sjofel alles aan de kant wat niet in “de regeringskraam” te pas komt. Zonder ook maar enigszins 
serieus te luisteren en echt open te staan voor gedegen argumenten van tegenstanders, techneuten 
en economen. Hij vervolgt vervolgens zijn rechtlijnige koers alsof er niets gezegd is . Ook tijdens de 
commissie vergadering waren we hiervan getuigen. Kritische kanttekeningen van een aantal 
kamerleden, zoals van de heer E. Smaling, mevr. A. Mulder, mevr. S. van Veldhoven en mevr. R. 
Klever werden aangehoord en vervolgens achteloos en als niet terzake doende ter zijde geschoven. 
Technisch, en economisch inhoudelijke kritiek en ook een draagvlak onderzoek hebben geen enkel 
effect op het niet-democratisch realiseren van dit Energieakkoord. Of deze minister weet wat 
zelfreflectie is en of hij over echte empathische gevoelens beschikt daarvan heb ik als betrokken 
burger nu en in het verleden niets bemerkt.  
Als minister wil hij, zo lijkt het, trouw als echte bureaucraat het systeem dienend voor zijn afscheid 
van de Tweede Kamer alle van te voren ‘theoretisch’ bepaalde en niet bewezen doelen halen, zonder 
naar de kosten/schade en het rendement ervan te omkijken. Dit ondanks de te verwachten sociale, 
landschappelijke en economische schade ( LOFAR, huizenmarkt. Geopark de Hondsrug, etc. ) die de 
weinig 45 renderende‘ 200 meter hoge’windmolens gaan veroorzaken. Als het aan deze ´neo-
liberale´ minister ligt komen zij er! Deze minister lijkt op de mensen die eind 19de en begin 20ste 
eeuw geboren werden. Een generatie die in een keurslijf , van regels/gewoontes etc. opgesloten 
zaten en waarbij vader’s  of opa’s wil wet was! De gevolgen daarvan kennen we heel veel lijden, 
ellende ,verdriet en trauma’s . 
Wat kunnen wij als verontruste bewoners straks levend/wonend in een 21ste ‘concentratiekamp’  
doen tegen deze niet- democratisch en tevens in het geheel niet rendabele plannen? De energie 
kosten gaan omhoog! Welk doel wordt er nu eigenlijk nagestreefd? Wat zijn de kosten en schade 
hiervan? De verkiezingen komen eraan? Wie weet?  



Of de afgevaardigden van de burgers  in gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal nog 
iets kunnen betekenen voor de actie voerende bewoners, weet ik niet. Gedeputeerde Staten van 
Drenthe hebben hun ziel en zaligheid reeds verkocht aan dit zeer kostbare en niet renderende 
Energieakkoord. Ondanks de vele aangedragen technisch en economisch onderbouwde argumenten 
die laten zien dat windenergie op land niet rendeert en helemaal geen verbetering betekent van ons 
leefmilieu. Zie o.a. http://www.groenerekenkamer.nl/kroniek-20-jaar-windenergiebeleid/ 
Wilt u deze brief delen met anderen, dan juich ik dit van harte toe. 
Bedankt voor uw aandacht. 

Hans Zabel 

http://www.groenerekenkamer.nl/kroniek-20-jaar-windenergiebeleid/







