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Tolerance is the uncomfortable feeling that in the end the other could be right.
Robert Frost

Provincie Utrecht duwt op last D66
burgers draagvlak windmolens door
keelgat
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Ivo Thonon van de D66-fractie van de Provincie
Utrecht wil zijn partij omdopen tot Dictatuur 66. Hij
diende afgelopen week een nu aangenomen motie
in, waarbij de Provincie ‘draagvlak’ gaat
genereren/propaganda maken voor windmolens uit
het Energieakkoord. In Utrecht laait het
bewonersprotest op tegen molens in Lage Weide,
waar het energiebedrijf van Groen Links en de
milieufederaties Energie U ze wil plaatsen.
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Over Rypke Zeilmaker »

Niemand wil ze in de tuin hebben, en recent
sabelde Syp Wynia van Elsevier nog de Al Gore
Manie neer achter het Energieakkoord waarbij we
tientallen miljarden euro subsidies vergeven om 10
gieg wisselvallige overcapaciteit bij te plaatsen.
Toch moeten Provincies de hen door Henk Kamp
toegewezen Megawatts molens kwijt, in Utrecht
65,5 MW, 8 maal minder dan wat men hier in
Friesland wil neerzetten.

Over Hajo Smit »
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De aangenomen motie, voor de
archieven over hoe Nederland afzonk
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tot B-land

Dictatuur 66: Draagvlak genereren met dure externe jongens op publieke kosten
Dat ‘draagvlak verbreden’ houdt in dat de overheid met belastinggeld externe dure jongens
en meisjes inhuurt, die ongewenst beleid verkopen via reclamecampagnes aan burgers.

Rypke Zeilmaker
Rypke Zeilmaker is zelfstandig
natuur/wetenschapsjournalist,
blogger en fotograaf van de
menselijke natuur. Daarnaast

Belastingvee dat dus- naast de 500-1000 euro extra energiebelastingen voor die molensook nog de reclame voor die molens moet betalen, om zichzelf te laten overtuigen dat het
bijplaatsen van wisselvallige overcapaciteit tegen miljarden euro’s subsidies wél een goed
idee is….Voor wie daar van profiteert, absoluut!

geeft hij ecologisch advies aan
natuurgebruikers bij procedures. Vanuit het
landelijke Langweer werkt hij voor een vrije
diverse natuur waar de menselijke creativiteit
een onmisbare aanwinst is. Website:

Ook wil Dictatuur 66 gemeentes helpen om alle ingediende bezwaren zo snel mogelijk te
omzeilen: ‘gemeenten ondersteunen bij de procedures die de realisatie van windturbines
mogelijk maken’
Wist u dat de Provincie Drenthe ook zo’n externe ‘draagvlakverbreder’ krijgt met dank aan
Dictatuur 66, om de in de Veenkolonien ongewenste windmolens gewenst te maken? En
dat de Provincie Noord Holland voor dat doel een ‘windmakelaar’ aanneemt om mensen
die daar geen behoefte aan hebben op hun kosten te komen vertellen dat ze daar wel
behoefte aan moeten hebben.

www.rypkezeilmaker.nl
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Zoek op deze website...
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Hallo Nederland????
Het probleem van NL is dat we door mensen bestuurd
worden zonder analytisch denkvermogen die hun beeld
van de werkelijkheid baseren op ‘een gevoel': iets
onbestemds gebaseerd op mainstreammedia in plaats van
kundige analyse, om op basis van dat gevoel hun
luchtkastelen te vermarkten. Zonder dat iemand hen ooit
financieel aansprakelijk kan stellen voor de gevolgen van
hun keuzes.
Thonon zal een groen zelfbeeld hebben, zo’n in steen uitgehouwen geloofsbelijdenis over
de profeet Al Gore, Duurzame 100, de zegeningen van windvaantjes, zonnespeeltjes en
duurzame biodiverse klimaatbestendigheid voor de toekomstige generaties die nog niet
zijn geboren.
Terwijl hij in werkelijkheid wel haast moet lijden aan verregaande domheid, volgens de
definitie van morosoof Matthijs van Boxsel: Verheerlijking van zelfdestructie en zelfbedrog,
waarvan groenigheid een uitwas is en windmolens de obelisken.

Climategate.nl
Vind ik leuk
535 personen vinden Climategate.nl leuk.

Sociale plug-in van Facebook

BREAKING TWEETS
Supermarkt Plus niet pluis? Kartelafspraken
Stichting de Noordzee inbreuk
consumentenvrijheid http://t.co/08UfK4Rrrt via
@climategateNL
15 hours ago
De Autisme Award 2014 voor wereldvreemde
wereldverbeteraar van het jaar gaat naar: D66
Utrecht!!! http://t.co/hjdGQqab1c via
@climategateNL
21 hours ago
Milieuclubs procederen tegen bedrijven om geld
los te peuteren via 'natuurcompensatie'
http://t.co/G3kbLnYhDU via @climategateNL
22 hours ago

DONATIES ZIJN AFTREKBAAR

De Autisme Award 2014
We hoeven dit toch niet te accepteren, zulke bestuurders en politici voor zo’n lief landje als
NL? Vergeleken met Birma, Irak, Indonesie en dat soort degelijke en transparant bestuurde
landen mogen we nog steeds in onze handen klappen. Maar zo af en toe brandt toch een
gevarenlampje.
Ik nomineer D66 Utrecht alvast voor de Autisme-Award 2014, meest wereldvreemde
wereldverbeteraar van het jaar.

"

Donaties voor Climategate.nl graag overmaken
naar Stichting Milieu Wetenschap en Beleid
(KvK 27378299), ING 5526038, IBAN
NL04INGB0005526038, ovv "Climategate.nl [specifiek doel]"
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I Allways watch Jeopardy on 5! I Allways watch jeopardy on 5!

Dat is geen persoonlijke aanval op Thonon, maar thematisch bedoeld. Geen financiele
verantwoording hoeven afleggen voor de consequenties van beleid dat je voorstaat, al
verbrand je 10 miljard, niemand die het bij je komt halen.

Over deze blogger
Rypke Zeilmaker
Rypke Zeilmaker is zelfstandig natuur/wetenschapsjournalist, blogger en
fotograaf van de menselijke natuur. Daarnaast geeft hij ecologisch advies aan
natuurgebruikers bij procedures. Vanuit het landelijke Langweer werkt hij voor
een vrije diverse natuur waar de menselijke creativiteit een onmisbare aanwinst is. Website:
www.rypkezeilmaker.nl

Provincie Utrecht duwt op last D66
burgers draagvlak windmolens door
keelgat (2)
Hugo Matthijssen: Eneco schrijft de reacties
op bezwaren van omwonenden. Dan hoeft de
gemeente niet na te denken
Turris: Politiek partij (D66) of
politiek/ambtelijke personen met D66-banden
met prive en financiele banden met een
private energie maatschappij (Energie U), …
Off topic linkdump (1443)
Harry van den Berg: Wel, er staat wel iets
op... 42.000 € per Chinees investeren in
backupaccu's voor één(!!) uurtje elektriciteit,
voor als …
Turris: "Wat is duurzaam?": de vraag blijft
onbeantwoord op deze "duurzaam"
propaganda website, zonder enkele EROI
informatie , zonder milieu- en …

JNWLWK: Zojuist de uitvaartdienst van "het
maatschappelijk debat" gezien op NPO 2. Ds.
v/d Brink van de EO leidde/faciliteerde het
gekakel …

Aanverwante artikelen

Turris: "Volksverdummung": Het nieuwe
synoniem voor de huidige energietransitie.
Danke Sigmar Gabriel !!http://www.dageli...
Natuurmonumenten vangt miljoenen
euro’s geld/grond van RWE-kolencentrale
Eemshaven (6)
Rypke: En nou #%$¥£!!! On topic en niet dat
gezeik over wel/ niet deze of gene
energievorm, help liever met het …

ABC geeft sceptische
meteorologen ruim baan

Diederik Samsom wil
regenwoud laten kappen

Waar dumpen wíj straks al
onze overtollige windstro...

Turris
november 14, 2014 4:56 pm
Politiek partij (D66) of politiek/ambtelijke personen met D66-banden met prive
en financiele banden met een private energie maatschappij (Energie U), en
poging tot politieke omkoping van medestanders om Windturbines te kunnen
plaatsen, dat is een voorbeeld van (schijnbare) belangen versregeling. Dat is
strafbaar volgens de wet.
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Belangenverstrengeling
Er kan aangifte worden over gedaan bij de politie, een gerechtelijk
vooronderzoek moet ingesteld, en bij niet vervolging door het OM kan een
artikel 12 procedure worden gestart.
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Artikel_12_Sv-procedure
0
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Eneco schrijft de reacties op bezwaren van omwonenden.
Dan hoeft de gemeente niet na te denken
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Supermarkt Plus niet pluis?
Kartelafspraken Stichting de Noordzee
inbreuk consumentenvrijheid (2)
Boels: Overigens vreemd dat een
overheidstaak (voedselveiligheid en -kwaliteit)
wordt overgelaten aan private, politiek
gedreven clubs.
Boels: Stichting De Noordzee + zwichting
Plus. Ach ja, de domme consument betaalt
wel.
Chaostheorie bewezen! Vlaams
Landschap meesterwerk van decentrale
planning (4)
Rypke: Mijn blog over Affligem is nog maar
net geschreven of De Morgen bericht over de
coup van Heineken om Affligem …
Schatrijk Natuurmonumenten schudt
spaarpotje kinderen leeg met
ottergesnotter (11)
Rypke: Beste Hans, we gaan door tot Marc
van den Tweel opstapt als directeur en hun
gronden in de veiling gaan. …

Hugo Matthijssen
november 15, 2014 10:09 am

0

G Key: Ha ha ha Kolencentrales zijn totaal
overbodig!https://www.youtu...
Harry van den Berg: De Frankfurter
Allgemeine meldt het imploderen van de winst
van RWE. Veel duitse gemeenten, met name
in Nordrhein-Westfalen, vooral grote steden,
…

Reacties (2)

14

Boels: Mee eens, kerncentrales! Overigens
Terlouw gaat steeds meer op Van Agt lijken.

Hans Keuper: Dank je, Rypke. En wat het
onderschrift bij de foto betreft - mijn spandoek
is ook onvriendelijk bedoeld. ;-) …
Rypke: Overigens mijn excuses aan Marc van
den Tweel voor de tweet 'Marc van Tweel
(Natuurmonumenten) pist over het graf van …
Stonecity: Maar wat is nu de link met het
klimaat?
Natuurmonumenten: oogst Wadgarnalen
slecht voor natuur, oogst 175.000 ton
biomassa is natuurbeheer (9)
renevers: Steeds worden er stukjes economie
opgeofferd aan deze dwaasheden. Het is een
soort salami politiek, de ene keer is het …
nils vdf luijt: Ik ben ook van mening dat beide
voormannen veel te veel petten op hebben. 1
voorman is vanwege zijn lange …

Website

huorn: Het is lekker lullen uit naam van NM
natuurlijk. Onbeperkt geld uit allerlei potjes en
Brussel. Collecterende geitewollen sokken lui
…
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