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Uitnodiging informatieavond 
 

Geachte dame, heer,                                                                        

 

Naar aanleiding van het gemeentebericht van de gemeente Borger-Odoorn omtrent het indienen van 

een planschadeverzoek wil ik uw aandacht vestigen op de informatieavond inzake het verzet tegen 

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer op 16 mei 2018. DOKK Advocaten zal daar de 

mogelijkheden voor het indienen van een planschadeverzoek uitleggen. De avond zal beginnen met 

professor Mariana Alves - Pereira die de gezondheidseffecten van windturbines gaat toelichten met 

nieuwe inzichten en apparatuur, apparatuur. Dit is voor ieder belangrijk na de onherroepelijke 

uitspraak van 21 februari 2018.  

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
1. Gezondheid door Professor Marianne Alves – Pereira  

Pauze  
2. Vragen voor Professor Marianne Alves-Pereira 
3. ‘Tweede mandje’ vergunningen 
4. Feitelijke en financiële effecten op uw woning 
5. Te nemen vervolgstappen 
6. Planschadevergoeding 
Uiteraard is er de gelegenheid om vragen te stellen.  
 
Graag zien wij u op 16 mei. 
 
 
 
 
 
 

Informatieavond 
 
Datum  16 mei 2018 
Locatie  MFA ‘Noorderbreedte’,  Noorderdiep 127 Nieuw-Buinen 
Inloop   19.30 uur 
Start   20.00 uur 
Entree gratis, consumpties eigen rekening. 
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Meldpunt actief! 
Zoals aangekondigd is er nu een meldpunt op onze site. 

Omdat nog lang niet alle vergunningen verstrekt zijn mag er nog niet begonnen worden aan 
het grondwerk voor de windindustrie. Denk aan bomen kappen, kabels in de grond leggen, 

rotondes aanpassen of 2/3 wegen verbreden. 
Wanneer u iets opmerkt, dan kunt dat op site van wwww.PlatformStorm.nl melden. 

 
 

 
Dus mocht u iets zien, ga naar onze site en meld het ons.  

Want wij (en onze advocaten!) horen dat graag! 

 

Ontwerp Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) 
Op de agenda voor de vergadering van 28 maart 2018 van Provinciale Staten van Drenthe stond onder andere het 

Ontwerp Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV).  De wijziging van de POV is een gevolg van de ontwerp-
Revisie Omgevingsvisie en is een juridische vertaling van deze revisie.   

 

Wederom wordt er gezocht naar ruimte voor windturbines!!    
De ontwerp-POV 2018 zal van 5 april tot en met 16 mei 2018 ter inzage liggen. Uiteraard kan er weer een zienswijze 

ingediend worden en dat gaan wij zeker doen! 
 

Steunt u ons? Teken dan de machtiging voor het indienen van de zienswijze door Storm!  
email: juridischplatformstorm@gmail.com                postadres: Zuiderdiep 189, 9521 AE Nieuw-Buinen 

 
Zelf alles doornemen en een zienswijze indienen? U vindt alle informatie op:  

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/omgevingsvisie/omgevingsvisie2018/ 

Heeft u uw machtiging al opgestuurd?  

Onze hartelijk dank, u hoeft het niet nogmaals toe te sturen! 
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Machtiging 

 
Ondergetekende:____________________________________________________________ 
 
Adres:_____________________________________________________________________ 
 
Woonplaats:________________________________________________________________ 
 

Machtigt hierbij: 
 

Stichting Platform Storm 
KVKnr. 52992098 
Zuiderdiep 189 

9521 AE Nieuw Buinen 
 

Om namens hem/haar  een zienswijze in te dienen m.b.t. Ontwerp Provinciale 
Omgevingsverordening Drenthe (POV) 2018 

 
 
 
 

Handtekening volmachtgever:_____________________________________________ 

 

  
Handtekening gemachtigde²:_________________________________________ 

 
Datum: _______________________2018 

 
¹ Doorhalen wat niet van toepassing is 

² Hier tekent dhr. K. Voshaart namens het bestuur van Stichting Platform Storm 
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Donaties 
Uw steun en donaties zijn nog steeds van harte welkom. Wilt u ons ook dit jaar steunen? 

Uw donatie is van harte welkom op rekeningnummer: NL60 RABO 0135649498 

Namens de Stichting dank voor uw gift. 

 
 

Mocht u geen prijs stellen op deze berichten, dan kunt u zich hiervoor afmelden op: 
juridischplatformstorm@gmail.com 

 


