Beste OBB groep ,

Hierbij mijn geactualiseerde reactie op de RES en de TV aandacht op de Wieringermeer;
In het rapport kwamen ik wat opmerkingen tegen die ik in het geel heb gemarkeerd en er mijn
observering / opmerkingen achter gezet. We zullen nog een paar jaar door dit proces heen moeten
maar dan zullen overal in het landschap de molens en zonneweide zichtbaar gaan worden ……..
Geen ontkomen meer aan! Het worden gewoon nog een paar “rondjes wieringermeer “en dan is de
gehele Noordkop “energie neutraal gemaakt ( althans de data centers ) Wij zelf zullen van het gas af
moeten en ons op eigen kosten “energie neutraal “moeten maken ……
“Dit is de uitkomst van de bijeenkomsten” wordt er gesteld ;
Deze bijeenkomsten , waar we amper weet van hadden/of al “vol” waren etc., was de snelle
procedurele coup die de RES heeft uitgevoerd en waar ze eeuwig ten dage aan (zullen) blijven
refereren om hun legitimiteit te verdedigen !!!!! En niet alleen zij ook de bestuurders doen dit maar al
te graag : Wethouder Heddes in Schagen kan er niet met stoppen als hij weer eens een interview geeft!
“dit is de uitkomst van de bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en diverse
belangenorganisaties”:
Dat zal de standaard RES reactie worden als men de reacties van de betrokken burgers (niet) meer
wil “entertainen “ Burgers jullie hebben de kans gehad ……………… maar als mensen zoals Kor
Buitendijk op inhoud van gedachte willen wisselen dan wordt dit procedureel ter zijde
geschoven……….en dan veranderd de volgorde van de beslissing nemers 100% ( betrokken burgers
vallen van het lijstje en een nieuwe groep wordt geïntroduceerd :BELANGHEBBENDE , lees degene
die met “initiatieven “gaan komen…….

“Nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden worden niet uitgesloten en worden ook onderzocht op
haalbaarheid en wenselijkheid.”
Zo, de gewone burger heeft zijn zegje gedaan ,nu is de weg vrij voor de energie baronnen om hun
projecten er in te schuiven onder de dekking van de RES !!!! Deze is door de politiek recentelijk goed
gekeurd dus ze kunnen hier nu in alle ( Corona ) stilte rustig aan werken en over enige tijd gaat dit
langzaamaan duidelijk worden.
“Om te komen tot de reactienota worden meerdere interactieve werksessies
georganiseerd. In deze sessies gaan betrokken overheden, organisaties en belanghebbenden met
elkaar in gesprek over de ingezonden reacties
M.a.w we zien hier een WIERINGERMEER II zich ontvouwen , net zoals de WIERINGERMEER I ,
zoal beschreven in het NHD van zaterdag 20 Juni en nu recentelijk te zien in TV programma’s zoals
de Hofbar en Lubach
Allen is nu het sterkste jongetje van de klas nu de (anonieme) RES !!!!!!!! en niet meer een wethouder
want die kan zich politiek niet twee keer een deze steen stoten.
Er is maar een ding wat ze nooit leuk vinden en dat is onrust en publiciteit , maar in deze tijd van
Corona is daar ook niet veel meer van te verwachten. Vooral niet als je Wiebes als dossier
tegenstander hebt ………. Er zijn nog honden die blaffen maar de RES karavaan trekt verder !!!
Jaap Brantjes

