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Terugblik 
Informatie avond 

 
De eerste informatieavond, geïnitieerd door de gemeente Borger-Odoorn en 
bedoeld om de inwoners over het voorgenomen windpark te informeren, zit er 
op. En het algehele gevoel van frustratie is alleen maar toegenomen. Er is 
informatie gedeeld door zowel inwoners als burgemeester en wethouder. Er 
kwamen adviezen van de aanwezigen en de burgemeester heeft toegezegd met 
deze adviezen op pad te gaan. Dit betekend dat zij moeten aankloppen bij het 
Rijk en moeten controleren of afspraken die gemaakt zijn binnen de gemeente,  
worden nagekomen. Wel erg jammer om daar te zitten en het gevoel te krijgen 
van de omgekeerde wereld. Wel windturbines plaatsen maar niet verder denken 
en doen dan dat. De burgemeester, die aangaf de rol te hebben om de partijen 
dichter bij elkaar te brengen en vooral geen partij te willen kiezen, doet het 
voorkomen alsof de vragen voor het eerst bij de hem terecht komen wat 
natuurlijk onzin is.  
 
We praten over onderwerpen die zeer ernstig zijn en waar in de meeste gevallen 
nog geen antwoord op is gegeven door de burgemeester en de wethouder,  wat 
eigenlijk het doel van de avond was. Na een proces van 10 jaar hadden deze 
punten toch zeker wel duidelijk moeten zijn???!!!!  
 
Zo ook de gezondheid! Hoezo gaat het landsbelang voor terwijl de  
gezondheidsrisico’s van Laag Frequent Geluid (LFG) niet eens in kaart gebracht 
zijn. Om hierover een goed beeld te krijgen moet LFG niet dB(A), maar dB lineair 
gemeten worden. Men zegt ook niet op de hoogte te zijn van de onderzoeken 
die in het buitenland al zijn gedaan,  laat staan de wet en regelgeving omtrent 
laagfrequent geluid in Rusland te kennen. Dit is onjuist, omdat Stichting Platform 
Storm aan tafel heeft gezeten met de gemeente en deze onderzoeken meerdere 
keren benoemd en aangeboden heeft.   
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De burgemeester verwacht en hoopt op alle medewerking en kalmte van de 
inwoners maar  is niet in staat helderheid te scheppen over de vragen omtrent 
o.a. de gezondheid en komt niet verder dan antwoorden als “we weten het 
niet”, “het zal onderzocht moeten worden” en “dat zal aangedragen moeten 
worden bij het Rijk.”  
 

 
 
Van onze lokale volksvertegenwoordiging mogen we met zo’n immense ingreep 
in onze woon- en leefomgeving toch meer verwachten.  
 
Meerdere mensen waaronder Jan Nieboer vechten keihard tegen de komst van 
windturbines, maar deze rol zou ook de burgemeesters in de gebied erg goed 
staan; vecht voor onze gezondheid en ons belang. Voer je taken niet uit zoals het 
Rijk dat heeft opgelegd maar toon ruggengraat en kom op voor wat juist is. 
Wees de held en de voorvechter van de mensen in dit hele gebied. Zorg voor 
voortgang m.b.t. het onderzoek laagfrequent geluid en zorg er voor dat de 
mensen geen risico’s lopen en er niet op achteruit gaan door de komst van 
windturbines. 
 

 

 
 
 
 
 

Het Rijk, de Provincie en de 
Gemeente dragen bij aan het 
gebiedsfonds..  
Eerst veel belastingen innen en dan 
via andere weg een beetje 
teruggeven en daar draagvlak mee 
willen winnen.  
overheidsgeld is bewonersgeld! 
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Meldpunt 
Graag blijven wij van u foto’s of film materiaal van de grondwerkzaamheden 
ontvangen.  Bijzondere dieren gespot?  Vervuilde grond boven gekomen bij 

werkzaamheden? Bent u getuige van deze werkzaamheden? 
Ook daar zijn wij in geïnteresseerd! 

Locatie, datum en tijdnotitie zijn cruciaal 
Foto’s kunt u plaatsen op ons meldpunt. 
Filmpjes mag u naar ons zenden via WETRANSFER naar juridischplatformstorm@gmail.com 
 

 

Donaties 
U begrijpt; deze processen kosten geld. 

 O.a. verzend- en kopieer kosten van de stukken, Griffie kosten voor de rechtbank en 
reiskosten naar de locaties waar  processen gevoerd worden. 

Heeft u al gedoneerd? Dank voor uw donaties! Wilt u nog doneren? 
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. Iedere 
donatie wordt zeer gewaardeerd. 

Namens de Stichting bedankt voor uw gift. 

 

Afmelden/AGV 
U bent vrij dit bericht door te zenden aan andere geïnteresseerden.  
Wenst u onze actieberichten niet meer te ontvangen? Hier kunt u zich afmelden 
Wilt u dat uw gegevens uit onze administratie verwijderd wordt?  
Mailt u naar: persoonsgegevens verwijderen 

 

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                                             YouTube                                      Twitter 
 

https://www.youtube.com/channel/UCrIZf5GZoOPewjQI4NXBGjw
http://www.platformstorm.nl/meldpunt
mailto:juridischplatformstorm@gmail.com
http://www.platformstorm.nl/nieuwsbrief/afmelden
file:///D:/Bewaar/Documents/Storm/actieberichten/juridischplatformstorm@gmail.com
https://www.facebook.com/wind.handel/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/platformstorm
https://twitter.com/InfoPlatform

