
Statengriffie - Waarom de Politiek Teleurstelt 

Drs Rob H. Dekens
Zende 9

7861 BS Oosterhesselen 
tel: 0524 582 185

Aan Alle Leden van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal

Oosterhesselen, 26 november 2012

Dames en Heren,

Er waart de laatste weken een boek rond in ons land met de titel:

“WAAROM DE POLITIEK TELEURSTELT”
De Schrijver is J.C. Schalekamp

Ik wil U graag uitleggen waarom dat zo is. Een paar voorbeelden:

Ik ben betrokken bij een van de ruim 400 (vierhonderd !!) burgerinitiatieven die werken aan Lokale 
Duurzame Energie Coöperaties.
Bijna alle Overheden – op alle niveaus – laten ons maar worstelen en steken geen hand uit om ons te 
helpen. 
Wij willen niet eens subsidie, wij willen alleen maar vrijgesteld worden van EnergieBelasting en dan 
gaan wij 10.000-den zonnepanelen plaatsen en die leveren vele miljoenen aan Omzetbelasting BTW 
op en bovendien heel veel werk voor lokale MKB-bedrijven die de zonnepanelen installeren. Goed 
voor de werkgelegenheid !
Niks hoor, geen belangstelling ! Dat is een teleurstelling !

Ik lees in het blad “Limburgs Milieu”, oktober 2012 op pagina 18:
dat men in Grubbenvorst in Limburg een megastal wil bouwen voor ruim 1 miljoen kippen en 
34.000 varkens en ………… de overheid heeft daarvoor € 2 miljoen aan subsidie toegezegd 
………….. ?! 
Terwijl de wettelijke procedures tegen die bouw nog niet zijn afgehandeld ……. ?!
Dit is niet teleurstellend meer, dit is verbijsterend.

En dan in het dagblad Trouw – de beste krant van Europa – van zaterdag 24 november 2012 op de 
voorpagina:

Onderwijs aan kind met een laag IQ gekort

Van: "Rob Dekens" 
Aan: "VVD - Azmani, M." <m.azmani@tweedekamer.nl>, "SP - Bashir, F." <f.bashi...
Datum: 25-11-2012 13:47
Onderwerp: Waarom de Politiek Teleurstelt
CC: "Drenthe - Algemeen" 
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‘Juist deze heel kwetsbare groep komt nu in grotere klassen’

Daar wordt je niet alleen zééér teleurgesteld van, maar ook ontzettend boos.

U lijkt dat allemaal niet te begrijpen en daarom stelt U ons zo teleur !
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