
Achterban Platform Storm weer helemaal bijgepraat

De grote dubbele zaal in Spa Horecacentrum te 2e Exloermond barstte zowat uit zijn 
voegen, zo groot was de opkomst bij de informatieavond van Platform Storm. Meer dan 
350 belangstellenden kregen van voorzitter Karl Voshaart een overzicht voorgeschoteld 
van wat er tot nu toe zoal gedaan is om het geplande windmolenpark ‘De Drentse 
Monden’ tegen te houden en wat we de komende tijd allemaal nog van plan zijn. Daarna 
werd Rob Rietveld voorgesteld als de woordvoerder van ‘Tegenwind Veenkoloniën’, het 
samenwerkingsverband van de actiegroepen tegen de verschillende windmolenparken in 
de regio. Vervolgens introduceerde Janet Holtkamp namens de werkgroep ‘woon en 
leefklimaat’ de film over de gezondheidsklachten van bewoners in Australië en Nieuw 
Zeeland die werden geconfronteerd met een windmolenpark. Zij vertelde dat zowel de 
GGD als het RIVM tot nu toe weinig oog heeft voor de gezondheidsrisico’s en drong aan 
op meer onderzoek. De film van 15 minuten maakte een onvergetelijke indruk op de 
bezoekers. Lidy Bekhuis uit Bellingwolde, die als ervaringsdeskundige aan het woord 
kwam, herkende veel van de klachten die in de film naar voren kwamen en waarvan ook 
haar man last had voordat hij overleed. Ze benadrukte vooral het doordringende geluid, 
het onrustige beeld van de turbines en de bijbehorende verlichting waaraan je je niet kunt 
onttrekken en de lijdensweg aan juridische procedures om tenminste een 
schadevergoeding te krijgen alsmede de 8 jaar lange vergeefse pogingen om haar huis te 
verkopen. Na de pauze was het de beurt aan Henk Bulder die namens de ‘werkgroep 
techniek’ de duurzame alternatieven presenteerde. Hij vertelde dat klimaatverandering 
van alle tijden is en maar zeer beperkt door de mens wordt beïnvloed. CO2 is ook niet het 
probleem als het wordt afgevangen en gerecycled tot aardgas met behulp van het surplus 
aan energie van windturbines waardoor er CO2 neutrale industrieterreinen kunnen 
worden gecreëerd. Door daarbij ‘state of the art’ windturbines met een verticale as in te 
zetten wordt er geen geluid geproduceerd, is er veel minder ruimte nodig en wordt er veel 
efficiënter duurzame energie geproduceerd. Als bovendien de uitstoot van de veel 
sterkere broeikasgassen als lachgas en methaan in de veestallen wordt ondervangen met 
‘bioraffinage aan de bron’ worden meerdere vliegen in een klap geslagen zodat behalve 
dat er meer duurzame energie wordt geproduceerd ook de lucht- en waterkwaliteit wordt 
verbeterd. Aan het eind van zijn verhaal kwam hij met de introductie van een ‘Duurzame 
Energie Coöperatie Drenthe’ die het aantrekkelijkste aanbod van zonnepanelen voor 
burgers in de regio garandeert. Er is geen eigen geld nodig, alles wordt van A tot Z 
geregeld en na ongeveer 12 jaar is men eigenaar van de zonnepanelen die daarna nog 18 
jaar goed zijn voor een nul energierekening voor elektriciteit. Niet voor niets was 
daarvoor enorme belangstelling. Hilvert-Jan Baalman vertelde daarna over de 
donateurregeling van Platform Storm (10 euro) waarvoor juridische ondersteuning 
gedurende drie jaar voor alle donateurs kan worden ingekocht. Alleen aan griffierecht bij 
de Raad van State is een individu normaal al 149 euro kwijt om over de kosten voor 
procederen maar te zwijgen. Samen staan we sterk en kunnen we ook andere kosten 
gemakkelijker dragen. Jan Feiken legde ten slotte de nadruk op het belang van 
vrijwilligers. Zonder vrijwilligers die bereid zijn om hand en span diensten te verrichten 
zijn we niet in staat het windmolenpark tegen te houden. Na afloop van de presentaties 
werden er door het publiek in de zaal meer vragen gesteld dan door de sprekers konden 



worden beantwoord. Iedereen ging naar huis met een pak informatie en een gevoel dat 
Platform Storm er echt toe doet.


