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Open brief aan Burgermeester Seton
Allereerst zo maar wat cijfers;
3.100 dagen stichting Platform Storm - 30.000 uur arbeid bestuursleden
150 nieuwsbrieven
- 310 vergaderingen
- 5.000 twitter-berichten
22.000 e-mails in mailbox voorzitter
1.000en pagina’s zienswijzen
€ 2.000.000, investering aan reizen, materiaal, uren en rechtsbijstand.
Cijfers om duizelig van te worden. Maar het kostte geen enkele moeite de
motivatie te vinden om dat alles te realiseren, omdat we strijden voor een erg
goed doel. Namelijk onze gezondheid, welzijn, financiën en mooie leefomgeving.
In al die jaren is onze toon stevig geweest, maar heeft nimmer geleidt tot enige
onwettig handelen. We zijn altijd inhoudelijk geweest en hebben onze feiten
zorgvuldig onderbouwd. Dat samen met een grote dosis creativiteit heeft mede
er toe geleid dat er nog geen windturbine draait.
Echter de burgemeester van alle inwoners van Borger-Odoorn vindt het nodig
aan te geven, dat een groep rond Platform Storm door OM en politie in beeld
zijn. RTVNoord En hij noemt een kleine, radicale kern. RTV Drenthe
Burgemeester, Platform Storm doet geen illegale activiteiten, kijk naar de
bovenstaande cijfers. Alles is open en transparant, zeker nu wij, onze partners
en kinderen worden afgeluisterd door de politie, e-mails worden gelezen, we
worden achtervolgd en wie weet lezen ze nu wel mee terwijl ik dit typ.
Dat terwijl politici melden;
- “wanneer u geen windmolens wil, dan krijgt u ze niet”. (Mark Rutte in RTV
live 2015)
- “u dient lokaal draagvlak te realiseren”(Brief Min. Vd Hoeven 2010)
- “zonneparken zijn te duur”(Min. Kamp 2016)
- “Bij zelfde kosten zonnepark hoeven van mij geen windmolens” (H.
Kuipers in gesprek net voor de Provinciale Verkiezingen 2015)
- Met uw zienswijze heeft u inspraak
- “De Raad van State is onafhankelijk” (niet dus, 280 punten aanvoeren en
vervolgens 280 punten ongegrond verklaren bestaat niet in een eerlijk en
onafhankelijk proces.)
- “Toewijzing zoekgebied windenergie Borger-Odoorn en Aa & Hunze is
volgens eerlijk proces gebeurd” etc. etc.
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Al met al zullen politici en bestuurders verantwoordelijkheid moeten nemen voor
deze en vele andere foute beloften en uitspraken. Zij mogen verantwoording
afleggen aan de bewoners / inwoners van de gemeente / provincie of Nederland,
die zij menen te vertegenwoordigen.
Daarom burgemeester zult u de grote groep inwoners, die daardoor
radicaliseren, zelf moeten aanspreken en dit niet verlangen van Stichting
Platform Storm en / of Tegenwind Veenkoloniën. Juist deze twee in een kwaad
daglicht te stellen is een verkeerd signaal.
Wij zijn te druk met het “spel” volgens de regels te spelen. Deze week is de
zienswijze verstuurd op de 3e fase. Wij noemen de 3e fase, het-door-de-dikverdienende-heren-suf-vergeten-vergunning-traject.
En wij zullen het spel net zolang volgens de regels spelen tot er geen
windturbine meer op papier staat, ondanks het valse spel van initiatiefnemers en
Overheid.
En nee, ik ben niet bereid tot een persoonlijk gesprek. De contacten van onze
Stichting met de Wethouder zijn erg goed en daar willen wij het graag bij houden.
Openbare veiligheid is uw verantwoordelijkheid en niet de onze.
Tot slot heeft het geen zin bewoners en initiatiefnemers bij elkaar te brengen, als
er niet gesproken mag worden over het annuleren van het windpark. U kunt zich
beter inzetten het bevoegd gezag in Den Haag te melden dat nog steeds
minimaal 82%, zo niet als 90% van de inwoners tegen de windplannen zijn,
zeker nu blijkt dat de zonneparken uit de grond schieten in de Veenkoloniën, en
wel met draagvlak !! Platform Storm heeft al toezegging van twee 2e
Kamerleden dat het omstreden windpark op de agenda komt na het reces.
En wat mogen wij nu nog van u verwachten, burgemeester Seton !
Hoogachtend;

Ing. K. Voshaart
Voorzitter Stichting Platform Storm
Deelnemer Tegenwind Veenkoloniën.
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