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INFORMATIE m.b.t. WINDTURBINES DRENTSE MONDEN
Op woensdag 4 maart en donderdag 11 juni j.l. was er een informatieavond van Platform Storm.
Uitgenodigd was advocatenkantoor Li en van Wieringen om informatie te geven over de
juridische mogelijkheden om de onzalige plannen van de windturbines te stoppen.
Namens kantoor Li & van Wieringen gaven de advocaten Van Nus en Li tekst en uitleg.
Van belang is om te weten dat het park er sneller aan komt dan u verwacht! Houdt u de
tijdslijn in de gaten!
Platform Storm is op dit moment aan het inventariseren wat de volgende stappen in dit proces
zullen gaan zijn. De eerste stap is een lijst maken van mensen die zich willen aansluiten bij het
juridische traject. Om de juridische stappen te kunnen bekostigen, is het noodzakelijk dat we
met een zo groot mogelijke groep dit traject ingaan.

BELANGRIJK GEEN WINDTURBINES IN VEENKOLONIEN!

Wilt u geen windturbines zoals uit het draagvlak onderzoek blijkt doe dan mee
met de JURIDISCHE STRIJD!!!
Samen staan we sterk, de strijd is nog lang niet gestreden!
Wij willen zoveel mogelijk deelname aan de juridische strijd die wij aangaan
tegen het windturbineplan van de regering.

Een ieder die mee wil doen vult vrijblijvend bijgevoegde lijst in met gegevens, die we nodig
hebben om vervolgstappen te kunnen zetten.
Bij lidmaatschap van de vakbond CNV kan uw deelname kosteloos zijn, op voorwaarde dat u
de zaak zelf meldt!
Bij min- en onvermogenden kunt u op kosten van de Staat procederen, als u uw melding
doorbelt aan het Juridisch Loket (onder vermelding van Li & van Wieringen: verzet Windpark
Drentse Monden).
Zo niet dan zal er eenmalig een bedrag van 121 euro in rekening worden gebracht, mocht u dit
niet kunnen missen dan zijn er nog andere opties.
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Wij gaan voor de 0 en hebben een prima alternatief!
Als hoofddoel willen wij het gehele windturbinepark tegenhouden. Daarom zal er in elk geval
bij de Raad van State worden geprocedeerd over de besluitvorming.
Mochten we dit deels of geheel verliezen, dan procederen wij verder want wij gaan niet voor
een anker liggen en zullen u helpen met een maximale (plan)schaderegeling.
Graag de ingevulde vragenlijst spoedig mogelijk retour, bij voorkeur per email of per post. Dit mede met het
oog op de te verwachten voorontwerp inpassingsplan (zomer 2015) en ontwerp besluiten (herfst 2015).
Verzet hiertegen moet dan direct en binnen een uitermate korte tijd!
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en juridische stappen· in dit traject.
Schroom niet u op te geven!

Vragenlijst:
http://www.platformstorm.nl/downloads/JURIDISCH_TRAJECT_01-072015_INVULFORMULIER-4.pdf
Of in de Flyer
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