
Geachte lezers... Rutte IV wordt links  

 

dit noemt men in Nederland democratie en volksvertegenwoordiging. 

Een substantieel deel van de bevolking heeft op rechtse partijen gestemd zoals PVV, FvD, 

JA21 en BBB. 

Deze partijen mogen niet meedoen bij Rutte IV (cordon sanitaire). 

Omdat CHU niet mee wil doen, moet de heer Rutte nu naar links afslaan - terwijl het volk 

tijdens de verkiezingen minder op links heeft gestemd. 

Het wordt een links kabinet van VVD en CDA samen met linkse partijen D66, PvdA plus 

GroenLinks. Een stem op VVD en CDA is in feite een stem op links. 

Meer geld voor milieu, klimaat en meer geld voor migratie. 

Milieu, klimaat, energie transitie en migratie wordt duurder en gaat langer duren als Corona. 

Corona was overmacht, energie transitie en migratie dat doen we zelf.  

--- 

 

Zolang er leven is op aarde is er CO-2 uitstoot middels vulkanen, bosbranden en door het 

gebruik c.q. stoken van hout, steenkool, aardgas, olie, benzine en diesel. 

Dit past in de natuurlijke cyclus hetgeen nodig is voor het leven op aarde... de Schepper heeft 

dit zo geregeld 

CO2 uitstoot hoort bij het leven op aarde --> bomen en planten hebben CO2 nodig hetgeen ze 

omzetten in zuurstof voor mens en dier. 

Zonder CO2 gaan bomen en planten dood en vervolgens ook dieren en mensen. 

Waar we nu mee bezig zijn… is Einde der Tijden. 

  

Het voornemen in 2050 te stoppen met het gebruik van steenkool, benzine, diesel en aardgas 

wordt onbetaalbaar en desastreus waarbij we zien dat de opwarming en klimaatverandering 

niet minder > maar groter wordt. 

In Duitsland en België blijven ze wel het schone aardgas gebruiken - er is voldoende voorraad 

in Rusland en Noorwegen… schaliegas is een optie. 

  

Mensen worden wijs gemaakt dat door energie transitie (het stoppen met het gebruik van olie, 

benzine, diesel en aardgas) de opwarming en klimaatverandering minder wordt. 

Het tegendeel is waar - het klimaat wordt extremer met meer opwarming. 

Temperatuurverschil in 2 dagen tijd van 20 graden zien we eind maart en op zondag 9 mei. 

Er wordt niet verteld dat door de schoner wordende lucht de zonnestralen minder gehinderd 

en warmer op het aardoppervlak komen. 

Na de oorlog is de lucht schoner geworden resulterend in opwarming en is de Elfstedentocht 

niet meer mogelijk. Het KNMI heeft dit bevestigd. 

Ook wordt niet verteld dat de ontelbare zonnepanelen in de zomerzon 80 graden worden 

(hitteschild met een Sahara-effect). De hitte slaat neer in steden, dorpen en weilanden - 

temperaturen boven de 40 C gaan we in de zomer vaker meemaken. 

--- 

  

Het is onverantwoord en onbetaalbaar het gebruik van olie (benzine, diesel) aardgas en 

steenkool te verbieden. 

We gaan zien dat andere landen in de EU en wereld dit niet of minder zullen doen. 

Het gebruik van het schone aardgas elders blijft... ook blijven de energie centrales op 

steenkool en aardgas intact. 

In Nederland moeten de huidige 13 gas en kolen gestookte centrales binnen nu en 10 jaar 

dicht.   



 

Door het verminderen c.q. stopzetten van aardgas, benzine+diesel hebben we pakweg 50% 

meer stroom nodig. Het bestaande elektriciteitsnet is hierop niet berekend - de koperen 

leidingen worden te heet en veroorzaken kortsluiting... levensgevaarlijk. 

Hier moet dadelijk alles op accu en stroom via ontelbare zonnepanelen en hoge windmolens. 

Het is onmogelijk de benodigde stroom via windmolens en zonnepanelen op te wekken. 

Windmolens en zonnepanelen hebben een technisch en economisch levensduur van 

ongeveer 20/30 jaar... na 2040 krijgen we een berg afval waar je akelig van wordt. 

 

Kernenergie is krachtig en duurzamer dan windmolens en zonnepanelen. 

Met drie kerncentrales kunnen we half Nederland van stroom voorzien. 

--- 

 

De energietransitie en het stoppen met aardgas wordt voor het Nederlandse volk, bedrijven en 

boeren onbetaalbaar. 

Wat we nu zien bij Corona... een NOODWET, krijgen we volgend jaar bij Climate. 

De energietransitie wordt duurder en gaat langer duren als Corona en heeft grote gevolgen 

voor de mensen, dieren, vogels en insecten in Nederland. 

Aan het volk wordt niets gevraagd, de transitie wordt ons opgedrongen (indoctrinatie) via de 

Klimaatafspraken van Parijs, EU-Brussel, Den Haag en de linkse media... terwijl we zien dat 

andere landen dit niet of in mindere mate doen. 

Er zal een noodwet nodig zijn om de protesten tegen aanleg van windmolenparken en 

zonneweiden de kop in te drukken. 

Burgemeesters en provincies weten er geen raad mee - boa’s politie en ME krijgen het druk. 

Wat we nu zien bij Corona krijgen we dadelijk bij Klimaat. 

 

Duitsland is terughoudend met het plaatsen van windmolens, hierbij is een afstand met 

omwonenden vereist van 10 keer de hoogte - dus bij 200 meter heb je 2000 meter afstand. 

In het dichtbevolkte Nederland wordt slechts 400 meter aangehouden. 

Het is gebleken dat omwonenden lichamelijk en geestelijk klachten krijgen. 

De wieken veroorzaken slagschaduw en door het zoemgeluid kunnen mensen niet slapen, 

vogels en insecten hebben hinder van de wieken en luchtcirculatie. 

 

Zie de beelden al voor me --> mensen zijn woedend... wel overal nieuwe zonnepanelen en 

hoge windmolens, echter vanwege strenge milieueisen (stikstof) worden er minder nieuwe 

woningen gebouwd.  

Hierbij wordt van de boeren geëist dat ze hun veestapel en activiteiten inkrimpen… met deze 

eis komen D66, PvdA en GroenLinks. 

Niet alleen boze burgers en boze boeren, ook veel onvrede bij horeca en bedrijven die met 

aardgas moeten stoppen - mensen en gezinnen komen iedere maand geld tekort. 

--- 

 

De woningnood wordt dramatisch waarbij via de links ingestelde Rutte IV een oneindige 

stroom migranten naar hier mag komen. 

Resulterend in hoge uitgaven voor opvang, zorg, huisvesting en uitkeringen - terwijl opvang 

en zorg in eigen regio goedkoper en beter is voor het dichtbevolkte Nederland en ook voor het 

welzijn van deze mensen. 

Hier worden migranten 3-4 jaar in een AZC gestopt… ze mogen niet werken en hebben 

weinig perspectief, terwijl ze in hun eigen land of regio met onze steun actief kunnen zijn bij 

de wederopbouw. 



Via mensensmokkelaars worden ze voor 20.000 euro netjes bij een AZC afgezet, in de 

wetenschap dat de Nederlandse overheid niemand zal weigeren. 

 

Studenten en woningzoekenden kunnen hier moeilijk een woonruimte vinden - onbetaalbaar. 

In een AZC krijgt men jarenlang gratis opvang, gratis zorg, gratis eten en zakgeld. 

Daarna een ingerichte woning met recht op een levenslange uitkering plus de mogelijkheid 

naaste familieleden naar NL te halen.  

--- 

  

In Brussel wordt klimaat gedirigeerd door Eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA). 

Nederland is het enige land wat naar hem luistert, in het merendeel van de EU-landen en 

wereldwijd hebben ze lak aan Timmermans. 

Getergde boeren, bedrijven en burgers… waar boa’s, politie en ME hun handen vol aan 

krijgen. 

Net als bij Corona krijgen we dadelijk namens milieu allerlei geboden en verboden.  

Protest, toenemende armoede, woningnood, afgrijzen en woede waarbij we zien dat bedrijven, 

boeren en mensen met hun kinderen naar het buitenland vertrekken... waar de 

horizonvervuiling met hoge windmolens minder is met minder strenge milieueisen. 

Hier staan over vier jaar overal hoge windmolens en zonneweiden terwijl je dit in België, 

Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en andere landen veel minder ziet. 

  

Benzine in het buitenland wordt 30 tot 50 cent per liter goedkoper, hier thans 1,74 en in 

Luxemburg 1,28… het verschil wordt nog groter want Rutte IV gaat de milieuheffing op 

brandstoffen periodiek verhogen. Ook wordt het gebruik van gas en stroom alsmaar duurder.  

 

Rutte IV wordt met partijen als D66, GroenLinks en PvdA een stuk linkser dan Rutte III. 

Met de standvastige Sigrid Kaag van D66 ga je niet lachen, samen met PvdA en GroenLinks 

worden deze plannen tijdens de formatie werkelijkheid. 

Heb je op VVD en CDA gestemd… wat krijg je? Juist ja, een links kabinet. 

Mark Rutte heeft een vlotte babbel maar geen economisch en financieel inzicht, hij wordt de 

meest linkse premier die de VVD ooit heeft gehad. 

--- 

 

De enige mensen die niet protesteren zijn ambtenaren en mensen die bij overheidsinstellingen 

werkzaam zijn - zij voelen zich veilig omdat ze vanuit de schatkist betaald worden. 

Bij Rutte III en tijdens Corona is het aantal ambtenaren en werknemers bij 

overheidsinstellingen met 25% toegenomen... de post lonen wordt samen met energietransitie 

en migratie onbetaalbaar.  

 

Daarnaast moeten we ook veel geld ophoesten voor ambtenaren die bij EU-Brussel werkzaam 

zijn alsmede voor de energietransitie in oost en zuid Europa.  

Op aandringen van de heer Timmermans moeten wij voor de energie transitie in deze landen 

miljarden op tafel leggen. 

De heer Timmermans is in dubbel opzicht een duur persoon - niet alleen qua inkomen ook 

gaat hij als Eurocommissaris dingen regelen met betrekking tot energie en klimaat wat het 

Nederlandse volk miljarden gaat kosten.  

Frans Timmermans heeft een jaarinkomen van 300.000 (25.000 per maand)… met daarboven 

een onbelaste kostenvergoeding van 50.000 euro per jaar. 

In Brussel vinden ze dit normaal. 

Bij het grote EU werken inmiddels 35.000 mensen, ga er maar aan staan.  



Nu Groot-Brittannië niet meer meedoet (Brexit) moeten landen als Duitsland en Nederland 

miljarden meer ophoesten ten behoeve Brussel.  

Engeland mag blij zijn dat ze hier niet meer voor hoeven te dokken. 

--- 

 

Door de miljarden uitgaven tijdens Corona, de salarispost voor ambtenaren, de uitgaven voor 

migratie en EU-Brussel... plus de aanleg van windmolens, zonneparken en het stoppen met 

aardgas krijgen we een gigantisch financieringstekort met stijgende lasten en toenemende 

armoede.  

Duurder wordende energie- en brandstofprijzen en onbetaalbare woonlasten.  

D66 heeft plannen het rekeningrijden in te voeren… nog meer ambtenaren die dit moeten 

gaan controleren! D66 is een partij van, voor en door ambtenaren en pro EU-Brussel. 

Wie moet dit alles betalen? De mensen die bij bedrijven werken, de boeren en zelfstandigen. 

 

De heer Timmermans en het Kabinet Rutte IV gaan ervoor zorgen dat de gewone mensen in 

Nederland geen auto meer kunnen rijden (benzine boven de 2 euro per liter) en zich scheel 

betalen aan aardgas en stroom met huurprijzen en koopwoningen die onbetaalbaar zijn... het is 

godgeklaagd. 

Een groot tekort aan woningen... wel overal windmolens, zonnepanelen en AZC’s. 

Over 4 jaar een BTW tarief in NL van 24 en 12% … daar moet je niet van schrikken. 

--- 

 

Onze kinderen krijgen het HEEL erg moeilijk -->  hoge studieschuld, hoge huurprijzen en 

koopwoningen die onbetaalbaar zijn... ze kunnen niet rondkomen in een met windmolens en 

zonnepanelen volgepropt Nederland - die over 20/30 jaar zijn verouderd (naar schroothoop). 

Middels een NOODWET met boetes en bekeuringen kun je via inzet van boa’s, politie en ME 

met steun van de rechterlijke macht en media… als overheid bepaalde dingen afdwingen. 

Ook kun je regelen dat mensen niet mogen demonstreren. 

Dit zien we nu  bij Corona, maar of dit verhaal ook bij milieu en energie transitie gaat lukken, 

dat betwijfel ik? Het kan wel, maar dan heb je een soort van dictatuur. 

 

Rutte IV is geen lang leven beschoren... de onvrede, woningnood, toenemende armoede 

en protesten gaat hun de kop kosten. 

 

Beste Kamerleden, provincies, gemeenten, overheidsinstellingen, media en NPO 

bewaar dit schrijven goed 

de dingen wat ik voorspel gaan we meemaken en dat komt door Rutte IV, zij bepalen het 

beleid 

  

met bezorgde groet…      sociaal-econoom 

 

 

p.s. dit verhaal stuur ik naar: 

 

Eerste en Tweede Kamer 

de heer Rutte en de heer Timmermans 

provincies en gemeenten 

relevante overheidsinstellingen en bedrijven 

de Nederlandsche Bank 

de media (krant, radio en TV) 




