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Het tweede mandje 
Inmiddels is onze overheid samen met de initiatiefnemers begonnen aan de 
derde fase. Oftewel de vergunningen die men (in al hun zorgvuldigheid...) even 
waren vergeten aan te vragen. 
Ook hier zal Storm een zienswijze op indienen. Dan komt er weer een 
antwoordnota en ook daar kunnen we dan uiteindelijk bij de Raad van State 
tegen in beroep gaan.   
Wilt u zelf een zienswijze indienen? Dat kan uiteraard ook.  
Alle informatie vindt u onder deze linken:  
Officiele aankondiging  en   Overzicht vergunningen 

 

Stichting Platform Storm voor u een zienswijze laten indienen? 
Teken de machtiging en stuur deze op naar:  
Zuiderdiep 189, 9521 AE, Nieuw-Buinen       OF   
vul in, onderteken, scan in en mail naar: juridischplatformstorm@gmail.com 
 

 
Vakantie 

Wij wensen iedereen een prettige vakantie toe. Ook wij nemen even rust. 
Uiteraard wordt er door ons wel achter de schermen -zoals altijd- doorgewerkt. 

Zeker nu het derde mandje net voor de vakantie gepubliceerd is.   
 

 
Geluidsmetingen 

In de korte periode dat professor Mariana Alves Pereira hier is geweest heeft ze 
in 15 woningen een nulmeting kunnen doen. We hopen haar in de herfst weer te 

kunnen ontvangen voor nog meer nulmetingen. AANMELDEN?  
Dat kan naar emailadres: janet@longfeifengwu.eu 

Professor Mariana vraagt hier geen geld voor, toch willen wij u verzoeken haar 
een passende vergoeding te geven. 

 Aanmelden betekent niet automatisch dat u mee doet. Er wordt gegeken naar 
zo veel mogelijk spreiding in het gebied. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

De prestentatie van proffesor Mariana staat hier op YouTube. 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-32211.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dDMOM%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-dm-en-om/fase-3
https://youtu.be/GP9Ug7mlJZU
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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. Kennisgeving 
Ontwerpbesluiten Windpark De Drentse Monden en Oostermoer fase 3 

 

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 

 
 

! LET OP ->Insturen voor: maandag 23 juli 2018! 
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Advies m.b.t. informatieavond initiatiefnemers 

 

Graag willen wij u, de bewoners, erop attenderen dat ons advies is om 
vooral niet te  participeren in windturbineprojecten.   
Er wordt, zegt men, toegelicht hoe mensen individueel kunnen meedoen en ook 
wat voor soort projecten er kunnen worden gerealiseerd met behulp van de 
coöperatie. 
  
Wat niet verteld wordt is dat de windexploitanten geen cent eigen vermogen 
hebben. Hun vermogen is nihil, omdat ze (als de windpannen doorgaan) dan 
weliswaar windturbines als bezit hebben, maar daartegenover hetzelfde bedrag 
(of meer door de vele aanloopkosten) aan schulden hebben. 
 Verder is het de vraag of de windturbines in ons windluwe gebied ooit winst 
gaan maken en ook verwacht men dat energieprijs, door het (te) grote 
stroomaanbod, alleen maar zal dalen, waardoor een faillissement voor de hand 
ligt. En, minstens zo belangrijk,  wie ruimt dan de turbine op? 

  
Wat we ook weten is dat de waarde van de woningen door de windplannen nu 
al onder druk staan; als het windproject onverhoopt doorgaat dan zal de 
waardedaling nog veel harder gaan. Het lijkt ons onmogelijk om dat terug te 
verdienen door geld in het windpark te steken. 
  
Participeren in windturbines in de Veenkoloniën is daarom hetzelfde als de 
brandweer vragen om je aangestoken huis met benzine te blussen! 
  

 Niet doen dus!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS: Dit windpark kan alleen maar bestaan door de 

buitenproportionele hoeveelheid subsidie. Deze subsidie 

(527 miljoen!) moeten wij als burger betalen en wordt geïnd 

door middel van een opslag op de energierekening  (ODE - 

Opslag Duurzame Energie).  

Dus deelname als burger aan dit windpark  zal alleen een 

sigaar uit eigen doos opleveren. En dit zijn gewoon 

spiegeltjes en kraaltjes! 
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Donaties 
Voor donaties kunt u het volgende banknummer gebruiken: 
NL60 RABO 0135649498 
Dit is het IBAN nummer van Stichting Platform Storm. Onze stichting heeft een ANBI 
status. Namens de Stichting bedankt voor uw gift. 
 

 
Sociale Media 

We kunnen u niet dagelijks of wekelijks informeren betreffende alles wat speelt op het 
gebied van duurzaamheid, windturbines en zonnepanelen. 
Wel zijn er diverse personen zeer regelmatig actief op de Sociale Media. 
Wanneer u daar in geïnteresseerd bent meldt u zich dan aan op; 
 
Facebook;  
 
https://www.facebook.com/wind.handel/?fref=ts 
 
 
Twitter; 
 
@KarlVoshaart 
 
@InfoPlatform 
 

 

Afmelden 
U bent vrij dit bericht door te zenden aan andere geïnteresseerden.  
Wenst u onze actieberichten niet meer te ontvangen dan kunt u zich via de site 
afmelden.  (http://www.platformstorm.nl/nieuwsbrief) 
 

https://www.facebook.com/wind.handel/?fref=ts

