
Beste Burgers van Nederland, 
  
In haar beschouwing over termijnen in de Omgevingswet , legt mevr. mr L. van der Maden (*)  dit in 
detail uit> Bijlage. 
  
Zij schrijft over termijnen in de Omgevingswet. 
Maar helaas, zij vermeldt slechts één termijn, en wel de termijn voor de Burger(**) van zes weken en 

géén seconde langer. 
(Voorlichting en informatie verstrekking aan de Burger wordt minder naarmate het belang van de 
Overheid groter wordt.) 
De verdere tekst is slechts BLA BLA BLA en ....  aangevuld met BLA BLA. 
  

Zij laat overduidelijk zien, dat de Overheid en gerechtelijke Macht slechts de Intentie hebben om 
binnen de aangegeven termijn te handelen. 
Het geheel doet denken aan de Goede Intenties bij het Nieuwe Jaar. > Wel beloven maar dan...... 

Ter illustratie : f) Het bestuursorgaan houdt zich niet aan de hiervoor bedoelde 
termijnen. (< bij het eerste bezwaar van de Burger) 
  
In alle rust kunnen ambtenaren en bestuursleden Plannen voorbereiden met hulp van de nodige 
adviesorganen  en adviesbureaus 
Dat levert dikke boekwerken op, die de ontvanger binnen zes weken moet doorgronden zonder hulp 
van de noodzakelijk expertise. 
Expertise wordt namelijk geleverd door adviesbureaus, en die werken vrijwel uitsluitend voor de 
Overheid (Wiens brood ....) 
En adviesorganen zijn onderdeel van de Overheid en aan hun onafhankelijkheid kun je vraagtekens 
zetten (WODC discussie) 
Of actueel Covid-19 – Waar op 25 januari 2020 de noodtoestand in China duidelijk naar voren kwam 
en Bergamo ook een medische afgrond werd. 
Gelukkig hadden wij het ministerie van EZK, die onze economie overeind hield, en het RIVM die ons 
allemaal ‘RUSTIG LIET SLAPEN. 
  
Bij Overheids projecten hebben Burgers géén schijn van kans, tenzij ....  zij massaal overeind komen 
en de Politiek in verwarring brengen. 
Denk aan Oranje en dat ongelukje’ van Dijkhof’ of de stenen door de ruiten van het Gemeentehuis in 
Geldermalsen.  
  
--- 
  
De Omgevingswet is een voortzetting van de Rijks Coördinatie Regeling (RCR). 
Als bewoner van de Veenkoloniën heb ik, samen met vele anderen ‘gevochten’ tegen de komst van 
het windpark (?) (***)  DDMOM. 
  
Dit Plan is geboren in ca. 2000, toen een ambtenaar van Ruimtelijke Ordening met een vader in het 
Monden gebied,  
die de regeling kende, die boeren in de Flevopolder hadden voor hun windplannen. 
Met mooie beelden van deze man op de trekker van zijn vader, kon hij zich als agrariër presenteren 
voor de buitenwereld. 
  
Met deze kennis gewapend, bekend met de collega boeren van zijn vader en gemakkelijke toegang 
tot het toenmalige Miinisterie van EZ, 
kon hij in alle stilte dit turbine plan voorbereiden. 
Pogingen in 2005 en wat later stranden bij de Gemeente, maar toen het Klimaat torenhoog op de 
agenda van het Parlement kwam,  
zat hij direct bij Minister Kamp ‘op schoot’. 
  
De eerste melding aan de Burger over de eerste opzet van DDMOM kwam middels een klein 
berichtje in 2010. 



Slechts een paar mensen  begrepen, dit en sloegen op de Trom, waardoor de Stichtingen Platform 
Storm, WindNee en Tegenwind Hunzedal(****) en 
Tegenwind N33 direct hierna werden opgericht. 
  
Het oorspronkelijke Plan (zie bijlage) bevatte een oerwoud aan turbines, die verdeeld waren over de 
Gemeentes Borger-Odoorn(Platform Storm),  
AA & Hunze (WindNee en Tegenwind Hunzedal) en Provincie Groningen (Tegenwind N33)  
Naar onlangs bleek, was diezelfde ambtenaar zowel actief in Borger-Odoorn als in Groningen. 
Dat verklaart ook de massaliteit en omvang van dit windpark. .  
  
Oorspronkelijk waren er drie groepen Initiatiefnemers, waarvan de Plannen van iedere groep kleiner 
waren dan 100 MW. 
En daardoor was de RCR niet van toepassing. 
Maar gelukkig was daar VVD minister Kamp(*****), die de Drentse delen samenvoegden tot één Plan 
en dus ook tot één industriegebied en RCR! 
Daarna was minister Kamp blind voor de gezondheidsconsequenties voor de bewoners. 
In zijn ogen was het één Plan met een aantal aparte opstellingen, die je toch als één geheel moest 
zien wat de RCR betreft. 
En daarmee waren de bewoners van dit Plangebied gedegradeerd van bewoner tot omwonende!! 
  
In 2010 hebben Bewoners blijkbaar hun bezwaartermijn verspeeld. 
Daarna mochten zij enkel Zienswijzen indienen. 
Massaal hebben Bewoners daar op gereageerd.. 
Maar Zienswijzen zijn géén Bezwaren, maar is het middel waarmee de Overheid haar Plannen 
verbetert.  
Een zienswijze, die goed uitkwam, was bv het aanpassen van de Laagvlieg Route in Drenthe, (Daar 
hadden de ambtenaren even niet aan gedacht). 
Waar luchtcowboys er een potje van maken, is het nu wachten op de komst van een F16 of F35 
tussen de huizen van Musselkanaal. 
En de rest > niet van toepassing, doen we niet,  etc. 

Hoe kun je Burgers nog een grotere Loer draaien, dan op deze wijze. 
  
Draagvlak 
Toenmalig minister mevr. M.J.A. van der Hoeven bepaalde, dat de RCR wel op draagvlak moest 
kunnen rekenen. 

En dus werd een draagvlak enquête opgezet met als uitkomst, dat 80% van de bewoners tegen 
de komst van DDMOM waren en zijn. 
Maar gehaaid als minister Kamp is, wist hij het Parlement te overtuigen van zijn draagvlak. bijlage 
Hij spiegelde de Kamerleden voor, dat maatschappelijke organisaties zoals de ANWB, ENWB, Green 
Peace, Natuur & Milieu, etc de natuurlijke vertegenwoordigers zijn van De Burger. 
Organisaties, die zetelen in het de Randstad net als het merendeel van hun leden. 
En deze organisaties bepalen het wel en wee van het Platteland ?? >> Wel willen vergoenen maar de 
overlast over de schutting. 
Zeker niet in het Naardermeer, maar juist in de achtertuin van de Burger op het platteland. 
  
De Hoge Raad, 
Uitgediende politici – veelal van VVD huize – treden toe tot de Raad van State. 
Zij adviseren in wetgeving en becommentariëren deze, wanneer aangeboden. 
In deze constructie is de behartiging van het belang van de Burger moeilijk aan te wijzen. 
  
Wanneer het resultaat tot Wet wordt verheven, wordt dat heden ten dage door een rechts 
georiënteerde Regering en Parlement  gedaan. 
In wetgeving en zeker ook de RCR en waarschijnlijk ook de Omgevingswet wordt de speelruimte van 
de Gerechtelijk Macht geregeld/beperkt. 
  
En zo kan het dat Bewoners van de Veenkoloniën bij de Raad van State – Afdeling Bestuursrecht – 
komen en te horen krijgen,  

dat hun argumenten enkel globaal maar niet inhoudelijk worden behandeld.    



In deze heeft de Raad van State zich vooraf laten adviseren door StAB – bij de Raad van State 
geaccrediteerde adviseurs, die deel uitmaken 
van het adviserings circuit van de Overheid. (******) 
  

En daarmee wordt de Burger volledig buitenspel gezet. 
  
Het Parlement. 
Het vergroenen van Nederland zorgt voor vergrijzing van de openbare ruimte van het Platteland > 
turbinewouden en zonnepaneelvelden. 
Eerst onder leiding van de heer Kamp werd een energie akkoord opgesteld, dat als hamerstuk door 
de Kamer is gegleden. 
Géén burger was hier bij betrokken, noch noch haar representant > Het Parlement. 
  
Nu bij het tweede Energie akkoord heeft een burger zeer actief geprobeerd om zitting te krijgen aan 
een van de Tafels. 
De heer Nijpels heeft dit verzoek rücksichtslos ter zijde geschoven zonder duidelijke reden. 
En ook nu weer zal het Parlement dit akkoord als een hamerstuk behandelen 
Tenslotte woont het merendeel van de Kamerleden in de stad. 
Haar mandaat als volksvertegenwoordiger heeft zij hiermee officieus overgedragen aan 
“maatschappelijke organisaties”. 
  
Conclusie 

En daarmee wordt de Burger niet meer vertegenwoordigd en kan zij enkel nog een 
beroep doen op Europa. 
  

Daarin wordt de Nederlandse burger vrijwel op dezelfde wijze behandeld als Oost-
Europeanen door hun regering. 
  

Het dossier ‘Ruimtelijke Ordening’ zit al even bizar in elkaar als de ‘Bijstands Fraude’ 
> iedereen weet ervan, maar doet niets 
  
  
Met vriendelijke groet 
 
Drs Louis JW Zeegers 
Secretaris Stichting Platform Storm 
  
  
(*)        Terzijde. 
           Op een bewonderenswaardig heldere wijze legt mevr mr Van der Made dit stukje regelgeving 
uit. 
           Dat ik dit op mijn wijze interpreteer, aangevuld met een 10 jaar durend juridische strijd tegen ... 
en dan wordt het moeilijk. 
           Tegen de Overheid ? of tegen de Initiatiefnemers, tegen het O.M., tegen de rechters of het 
rechtssysteem ?  
  
(**)      Het Parlement wordt geacht om ook deze termijn aan te houden, maar wanneer zij dat niet 
doen, dan heeft de Overheid geen 
          legitiem machtsmiddel om het parlement te sanctioneren. 

          Wanneer Burgers daarentegen deze termijn overschrijden, mogen zij daarna 
nooit meer meepraten over hun omgeving die verandert. 
  

(***)     Windpark ? In dit type parken is niemand geoorloofd te komen. Dit is een eufemisme voor 
een grootschalig industriegebied. 
           En voor DDMOM geldt bovendien, dat op dit terrein regulier mensen tussen de turbines wonen 
en dat terwijl de Overheid èn het Parlement  
           het lef hebben te beweren, dat dit niet waar is !!! 



           Mensen binnen het DDMOM terrein hebben op iedere hoek van hun huis een 
turbine.  
 
(****)     Nadat duidelijk werd, dat er géén turbines zouden komen ten noorden van de N33 haakten 
deze groep af. 
           Hun Voorman de heer R. Rierveld loopt nu in samenwerking met de de Overheid turbines bij 
mensen in hun achtertuin te masseren. 
  
(*****)   Toenmalig VVD minister Kamp van EZ ‘vecht nu voor de gezondheid?’  van de Achterhoekse 
bevolking > Het kan verkeren in deze banencarrousel. 
  
(******) Deze adviseurs moesten wij nog voorlichten, wat DDMOM inhield, waarna zij advies 
uitbrachten !! 

 


