02 oktober in het jaar des Heerens 2019,
Amsterdam Central, Holland.

De Overheid vraagt onze meeehning, about our feeeheeelings.

..post via Syp Wynia.
Mijn publieke antwoorden, bevindingen, observaties en

wederwarrigheden omtrent de Klimaathysterie! van onze parle-mentiers
(dit is de correcte spelling) en huidige regering, heb ik verwoord in de
online enquette overheid omtrent Klimaatplannen, hilarisch.

Die enquette is via een internetachtige-constructie en online, daar waar
de Russen ook rondhangen. Dus argwaan is gewenst en nodezakelijk.
Het is je tijd meer dan waard die sneaky bastards je mening te geven. Ze
hebben het nodig, de rammel.

Ze hebben het nodig, en meer dan verdiend.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/75561138/ergernis-over-stilgehouden-klimaatenquete
telegraaf.nl/nieuws/83563020/biomassa-veel-vervuilender-dan-gas-en-kolen

https://www.internetconsultatie.nl/klimaatplan

Vraag 1a: Wat zijn volgens u de belangrijkste aandachtspunten bij de
uitvoering van het klimaatbeleid?
Vraag 1b: Hoe kijkt u aan tegen de rollen van verschillende partijen in de

transitie (burgers, bedrijven, overheid, kennisinstellingen, NGO’s, etc.)?
1a geldtransitie van burgers naar oligarchen/ EU en de VNazies.
Verborgen houden dat Putin en Merkel een gasdeal hebben gesloten,

verborgen houden dat de ons omringende landen volop aan het gas gaan.
Met name de Duitsers, maar daar is niks vreemds of nieuw aan. Want zo
zijn ze die moffen en nsb-ers ten lande nu eenmaal.

1b Die rol is misdadig, zwaar misdadig en klinisch krankzinnig. o.a.
Vraag 2: Welke onderwerpen (en uitdagingen) verdienen volgens u
bijzondere aandacht van het klimaatbeleid met het oog op de periode
2030-2050 en waarom?

Het steriliseren van de inheemse bevolkingen dmv vaccinaties, led-licht
en soja door de gehele voedselketen te verwerken.

Verder moet het uitroeien van de wereldwijde vogelpopulatie mbv de
geplaatse windmolens op belangrijke vliegroutes en regenwouden dan
wel voltooid te zijn. Daar moeten duidelijke en meetbare cijfers voor

komen. Dit, het uitroeien van vogels dankzij Klimaat akkoord zal zeer
waarschijnlijk het enige succes in deze transitie blijken te zijn.

Vraag 3a: Waar zou volgens u de samenwerking met andere lidstaten op
gericht moeten zijn? Wat vraagt om samenwerking op Europees niveau

en wat zou een plek moeten krijgen in samenwerking met (een kopgroep
van) gelijkgestemde lidstaten?
Vraag 3b: Wat kunt u zelf bijdragen, en welke ondersteuningsbehoefte
heeft u?

3a we moeten ons erop richten om Hans Timmerfrans Eerste
Reichskanselier van de EU te krijgen. Onaangelijnd in de natuur,
samenliggend met het Klimaat !

https://www.geenstijl.nl/5149834/frans-is-een-winnaar/
3b Aan alle dames in het IPCC klimaatpanel heb ik, als ik weereens in

Eindhoven ben, een hele zak vol met wijsheid over. Ter bijdrage aan de
goede zaeck. Maar dat mag algemeneen bekend zijn zo onderhand en
welreedts nog an toe.

Vraag 4: Welke aanvullende ideeën heeft u om de gebouwde omgeving te
verduurzamen? En wat kunt u daar zelf aan bijdragen?
Minder btw en accijnzen op van alles en nog wat heffen. En ik betaal

alvast geen cent meer aan de regering/belastingdienst als welgemeende
bijdrage. Geen dank.

Vraag 5: Welke praktische ideeën heeft u om zoveel mogelijk samenhang
aan te brengen tussen de uitvoering van de afspraken uit het
Klimaatakkoord en de visie Waardevol en Verbonden?
Ik denk dat u allen daar net zo weinig samenhangende en praktische

ideeën over heeft als ik. Omdat ik net als u, geen flauw idee heb waar dit
over gaat. Next !
Vraag 6: Op welke manier(en) zou u willen participeren in zonne- en

windenenergieprojecten en wat vindt u hierbij belangrijk? U kunt hierbij
denken aan bovengenoemde voorbeelden, maar ook aan andere vormen
van participatie.

U kunt mij 20.000 euro subsidie per direct overmaken voor het
klimaatneutraal/ windvrij maken van mijn wc-tje op zolder. Wat ik

hierbij belangrijk vind. Is dat het geld in kleine coupures, in cash en in
tranches van 500,- per keer wordt afgegeven. Ontraceerbaar om het
zomaar eens te zeggen.

- Het stimuleren van elektrische voertuigen Vraag 7a: Waar dient het kabinet rekening mee te houden bij de
vormgeving van deze subsidies?

Vraag 7b: Wat vindt u van deze instrumenten? Zijn er nog andere
manieren om de aankoop van een elektrische auto aantrekkelijk te
maken?

Vraag 7c: Wilt u nog andere overwegingen aan het kabinet meegeven
voor de uitvoering van het klimaatbeleid voor mobiliteit?
7a dat het smeergeld en lobbyclubs duidelijk vermeld worden op de sites
van de overheid en milieuclubs. Verder zou het handig zijn om een

bedrijvenregister aan te leggen met particuliere advies-bedrijven die hier
constant heel veel geld aan verdienen. Zodat we die potverteerders en
nietsnutten een beetje kunnen mijden in de toekomst.
7b je zou die fucking Tesla met een helicopter vanuit de lucht bij de

mensen in de tuin en kunnen dumpen, maar verder dan dat weet ik echt
niet hoe je nog makkelijker electrisch kan rijden en belastinggeld

verbranden. Dit werkt, het geldverbranden kunnen ze bij Trut I / III heel
goed.
7c stop. met. liegen.
7c get. bent.

Vraag 8: Welke circulaire diensten of concepten kunnen volgens u
positief bijdragen aan het kostenefficiënt reduceren van CO2 op het
Nederlandse grondgebied?
ha,
Vraag 9: Op welke wijze denkt u dat het draagvlak voor de ruimtelijke
inpassing van bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen vergroot kan
worden?

Draagvlak voor jullie plannen vergroten? Dat lijkt mij zeer
onwaarschijnlijk, maar wat denk je zelf !

