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Statengriffie

Van: Hans Strating <jm.strating@home.nl>
Verzonden: zondag 21 september 2014 16:08
Aan: Maaike Bakker; Herman Beerda; ruudfokkens@kpnmail.nl; Roelie Goettsch; Bert 

Hemsteede; Reyhan Horasan; Hans Hornstra; Albert Huizing; Jan Slagter; Eddy 
Veenstra; Peter Zwiers; Johan Baltes; Egbert Bolhuis; Marja Irrgang-Borsboom; 
Albert Kerstholt; Willemien Meeuwissen-Dekker; Annemarie Pannekoek-van Toor; 
Jan Smits; Jan Luuk Stel; Albert Timmerman; Dick Dijkstra; Dick Dijkstra; Joma Kaal; 
w.mastwijk@drenthe.nl; theun@wijbenga.com; Ad van Berkel; Nico Uppelschoten; 
p.oosterlaken@drenthe.nl; Louise Smits; Ko Vester; Jurr van Dalen; Marianne van 
der Tol; Tjisse Stelpstra; Margriet Stijkel-Kuipers; Gabrielle van Dinteren; Gea Smith-
Bults; Michel Berends; Jan Cazemier; Greet Seinen; Carin Brouwer-Dekker; 
bert.peters01@gmail.com; Harry van de Pol; i.beving@drenthe.nl; Bert Vorenkamp; 
Martijn van Middelaar; Statengriffie

Onderwerp: Windenergie

Geachte Lezer, 
 
Misschien kunt u even de moeite nemen om te zien wat uw beslissingen over windenergie veroorzaakt in de 
veenkoloniën. 
http://www.platformstorm.nl/  11 en 17 september inloopavonden. Is dit de manier van informatie geven, 
over de schutting gooien 
 
U kunt natuurlijk ook de ander kant opkijken.  
 
MAAR ALS BEWONER 
 

Wat als je plotseling op een kaartje ziet dat je in een windpark komt te wonen? 
Wat als je opeens een mes in je brievenbus of tuin vindt? 
Wat als je borden en spandoeken  totaal vernield worden? 
Wat als mensen verrot worden gescholden? 
Wat als men niet meer zwaait, maar de vinger omhoog steekt? 
Wat als je als burger genegeerd wordt? 
Wat als een burgerinitiatief aan de kant geschoven wordt? 
Wat als duizenden handtekening genegeerd worden? 
Wat als zienswijzen aan de kant worden geschoven? 
Wat als beschermde dorpsgezichten vergaan? 
Wat als insprekers (burgers) alleen maar worden bedankt? 
Wat als de kernwaarden van Cittaslow verkwanseld worden? 
Wat als men mekaar niet meer begroet? 
Wat als je als fietser bijna opzettelijk  aangereden wordt? 
Wat als je geluidsinstallatie van je afgepakt wordt? 
Wat als LOFAR niet meer maximaal benut kan worden? 
 
Wat als ............................. 
 
Meer dan 100 initiatiefnemers KONINGEN op hun eigen land met het Rijk als Keizer aan het hoofd met 
een mooi verdienmodel, negeren de buren  
De Veenkoloniën. 
Het volgende is  afgesproken om als antwoord te geven. 
Zijn geen voorstander van windenergie, maar het maakt ons niet uit. 
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Dit neem ik ze zeer  kwalijk. We zijn met z'n alle verantwoordelijk voor de leefbaarheid en daar is energie 
ook een deel van maar we zullen daar gezamenlijk aan moeten werken. 
Helaas ook de politiek geeft hier niet de ondersteuning, heeft de mond vol over een participatie 
maatschappij en draagvlak  maar laat alles over aan de markt. 
Laat nu de markt eigenlijk maar een belang hebben scoren en verdienen. Dit is niet alleen voor windenergie.
 
Waar blijft u nu met alle goede bedoelingen en een gebiedsvisie met sterretjes. 
Kom niet met het verhaal moet van Den Haag. Ook u als gekozen bestuurder bent hier verantwoordelijk 
voor. 
Ook u denkt nu de regie te moeten voeren in Emmen ook daar is geen draagvlak. Denk even na over wat 
daar gaat gebeuren. 
 
Het is nu tijd dat u opkomt voor de bewoners en voor een goede balans 
. 

Maar wat als het allemaal doorgaat? 
 
Persoonlijk wens ik u veel sterkte en wijsheid toe. 
 
 
Hans Strating 
Noorderdiep 69 
9521BB Nieuw Buinen 
 
 


