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 Ontwikkelingen Windpark 
 121-Euro leden en rechtsbijstandverzekerden 

Begin dit jaar heeft de Raad van State ons niet ontvankelijk verklaard in de lopende 

procesvoering op basis van de omschrijving in onze statuten. Ondanks een protest hiertegen 

(verzetschrift) heeft de Raad van State haar oordeel niet gewijzigd.  Een schrale troost is, dat 

diegenen, die belanghebbend waren te weten:  Dorpsraad Gasselternijveenschemond en 

WindNee ook ons aller zaak verloren hebben. En daarmee is er een eind gekomen aan onze 

gezamenlijke strijd van 10 jaar - 121-Euro leden en rechtsbijstandverzekerden - tegen het 

windpark DDMOM. 

Stichting Platform Storm blijft stormen 

Door de uitspraak van de Raad van State wordt nu het windpark DDMOM gebouwd. Over de 

voortgang wordt dagelijks bericht. 

Niet alleen bij ons komen er windturbines, maar ook op alle ‘grasvlaktes rond de Randstad 

verrijzen deze zwaaipalen.  En toen kwamen wij in contact met een advocaat, die net als wij 

ernstige overlast gaat ervaren.  

Mr. Peter A. de Lange (http://www.vdladvocaten.nl/) heeft gezien, dat de Europese wetgeving 

en de Nederlandse wetgeving niet gelijk zijn, maar sterker nog; de Europese Wetgeving 

verlangt van grootschalige Ruimtelijke Plannen, dat mens en dier baat hebben bij deze 

Plannen of tenminste geen schade ondervinden.  In Nederland mag je bouwen als minder dan 

9% van de mensen ernstige overlast ervaart (RIVM rapport uit 2009 en aangevuld in 2013 (    

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/200000001.pdf).  Op basis van Europese wetgeving zijn al 

twee windparken stopgezet – in Vlaanderen en in Wallonië. 

Nu hebben wij allen – Stichting en haar donateurs  - alle mogelijke juridische stappen in Nederland 

doorlopen en kunnen daardoor onze blik richten op het Europese  Hof van Justitie in Luxemburg.  

Omdat wij in Nederland een goed gedocumenteerde strijd hebben gevoerd,  zijn wij gevraagd om als 

eerste windpark de strijd aan te gaan tegen de windlobby. 

Wij hebben Mr. Peter de Lange gevraagd om namens ons deze strijd te voeren, waarin de eerste twee 

stappen zijn gezet. Te weten: aanschrijven van de Initiatiefnemers om hen te manen alle activiteiten te 

stoppen en nu zij dit verzoek weigeren, wenden wij ons tot de Civiele Rechter. (Zie 

https://www.dvhn.nl/drenthe/Verzet-tegen-Drentse-windparken-niet-gebroken-Platform-Storm-naar-

rechter-25998269.html ) 

Hart van Nederland : https://youtu.be/8Mrj6DcbgQw 

http://www.vdladvocaten.nl/
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/200000001.pdf
https://www.dvhn.nl/drenthe/Verzet-tegen-Drentse-windparken-niet-gebroken-Platform-Storm-naar-rechter-25998269.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/Verzet-tegen-Drentse-windparken-niet-gebroken-Platform-Storm-naar-rechter-25998269.html
https://youtu.be/8Mrj6DcbgQw
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De Civiele Rechter wordt gevraagd het huidige Plan DDMOM te toetsen aan de Europese richtlijnen.  

De Rechter heeft dan drie mogelijkheden: 

1. Hij wenst dat niet doen om hem moverende redenen > Dan naar het Gerechtshof en daarna 

naar de Hoge Raad (Civiel Recht) >> Dit is het slechtste scenario. 

2. De Rechter gaat toetsen, waarbij tevens de eis is, dat de bouw gestaakt wordt en turbines stil 

blijven staan.  >> Dat is een bodemprocedure, die een groot aantal jaren kan duren. 

3. De Rechter legt deze casus voor aan het Hof in Luxemburg plus het stilleggen van alle bouw 

activiteiten en stilzetten van de turbines. Naar schatting gaat dit meer dan 8 jaar duren.  

Binnen drie / vier weken komt het proces voor de Kortgeding, waarna de Rechter binnen twee weken 

uitspraak zal doen. 

U zult begrijpen, dat dit proces kosten met zich meebrengt. In de opstartkosten van dit proces kan 

Platform Storm voorzien, maar …..……  daarna wordt in het volgende actiebericht verteld op welke 

wijze wij een beroep op u allen zullen doen.  Bedenk, dat wanneer we winnen, er géén Planschade is  

- u géén € 300 hoeft voor te schieten èn uw huis opeens zijn oorspronkelijke waarde terug krijgt. En 

dat is beduidend meer dan het bedrag van de Planschade.  

 

Planschade 

Wij willen u deze informatie ondanks bovenstaande info niet onthouden 

Nieuwe ontwikkelingen 

Hoewel het Planschade traject iedereen zelf moet doorlopen, wil de Stichting de informatie, 
die zij aangereikt krijgt, delen met al onze donateurs.  
1. Waar bewoners al vanaf 2010 bij verkoop de kopers moesten informeren over de 

windplannen – waardedaling op dat moment al gebeurd – houdt de Overheid vast aan 
een veel latere en dus voor hen gunstiger datum dan 2010. Wel is die datum van belang 
om in aanmerking te komen voor Planschade. Daarmee is onze werkelijke Planschade 
beduidend groter.  

2. Bepaling Planschade:  

• Deze wordt verzorgd door Bureau Thorbecke in opdracht van het Ministerie EZK 
(Wiebes). Een lage Planschade is zowel gunstig voor de ‘boeren’ als voor het 
Ministerie en daarmee zit bureau Thorbecke tussen twee vuren – een reële afweging 
met een knorrig Ministerie of …  Met zoveel windparken in de planning moet bureau 
Thorbecke voor vervolg opdrachten wel weer langs dit Ministerie! 

• Bureau Thorbecke neemt vergelijkbare woningen in een soortgelijke omgeving voor 
het bepalen van de waardedaling. Deze afweging is zeer ondoorzichtig, waardoor het 
resultaat – de aangeboden Planschade – moeilijk te controleren is.  En daarmee 
accepteert men de ‘uitslag’ of men zal moeten procederen. 
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Bestaande informatie 

Voor Planschade komt u enkel in aanmerking, wanneer u hier woonde, voordat de plannen 
van de windturbine bekend werden (Startnotitie 2 juni 2010).  Wanneer u in aanmerking komt 
voor Planschade, dan wordt de waardedaling van uw huis bepaald door de waarde van uw 
woning op 19 november 2016 te vergelijken met de huidige waarde.   
Dat bedrag minus 2 % eigen risico is uw Planschade.  Vanaf 1 januari 2022 geldt 4 % eigen 
risico. Daarom  adviseren wij  u voor die datum Planschade aan te vragen.  Planschade moet 
binnen 5 jaar na het besluit van de Raad van State (=21 februari 2018) ingediend zijn; de 
deadline is dus 20 februari 2023.  De aanvraag voor Planschade doet u bij uw gemeente.   
(Zie https://www.borger-odoorn.nl/actueel/actuele-themas/windloket.html ) 
 
Wanneer de aanvraag in behandeling wordt genomen moet  u € 300,00 leges betalen, die u  
bij een positieve uitslag terug krijgt. 
Planschade kunt u zelf regelen (met een makelaar) of door een advocaat in te schakelen.  
Ook de Gemeente biedt hulp aan bij het invullen.  
 

Gebiedsfonds 

Gemeente Borger-Odoorn pompt de komende tien jaar half miljoen euro in gebiedsfonds windpark 

Sinds zijn aantreden is het Winddossier in handen gekomen van burgemeester Seton. En 
daarmee heeft dit dossier een andere wending gekregen – van niet meewerken met het 
Ministerie door burgemeester Oosterhout naar al het mogelijke doen om ‘vreedzaam’ 45 
turbines te plaatsen temidden van de bewoners. Inmiddels heeft ook Seton begrepen dat hij 
niet de aangewezen persoon is om leiding te geven aan de vorming van het Gebiedsfonds (u 
weet wel die bak met kraaltjes en spiegeltjes).  En dus komt externe hulp die zijn klus moet 
klaren. De extra kosten die dat met zich meebrengt, komen of uit de gemeentekas gegraaid 
wordt, of de spiegeltjes uit het gebiedsfonds haalt. Hoe dan ook – de burger betaalt deze 
fratsen.   
Waarom had Borger-Odoorn geen recht meer op een echte burgervader ??  
Of sliep de Gemeenteraad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.borger-odoorn.nl/actueel/actuele-themas/windloket.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/Borger-Odoorn-pompt-komende-tien-jaar-half-miljoen-euro-in-gebiedsfonds-windpark-25747153.html
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Burgemeester Seton als buitengewoon opsporingsambtenaar (!!) 

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijk Meldpunt 

Nadat de eerste turbine is geplaatst, heeft de Gemeente een Gemeentelijk Meldpunt geopend 

voor klachten over de windturbines >  windloket@borger-odoorn.nl. 

Wij raden iedereen aan, wanneer hij/zij overlast ervaart dit te melden aan de Gemeente. 

Maar om te voorkomen, dat al die klachten  in de onderste la verdwijnen, vragen wij u ons in de CC op 

te nemen. > platformstormborgerodoorn@gmail.com . 

 

  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 
 
 

 

mailto:windloket@borger-odoorn.nl
mailto:platformstormborgerodoorn@gmail.com
http://www.platformstorm.nl/meldpunt
mailto:juridischplatformstorm@gmail.com
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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 
Volg ons voor regelmatige informatie via de sociale media: 
  
    
 
                Facebook                                             YouTube                                      Twitter 

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
https://www.youtube.com/channel/UCrIZf5GZoOPewjQI4NXBGjw

