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JURIDISCHE INFORMATIE m.b.t. WINDTURBINES 

Op woensdag 4 maart j.l. was er een informatieavond van Platform Storm. 

Uitgenodigd was advocatenkantoor Li en van Wieringen om informatie te geven over de 

juridische mogelijkheden om de onzalige plannen van de windturbines te stoppen. 

Spreker was mw. Van Nus. Zij beschikt over een enorme kennis over de procedures rondom 

plaatsing van windturbines en heeft aangegeven ons van dienst te willen zijn in onze strijd. 

Platform Storm is op dit moment aan het inventariseren wat de volgende stappen in dit proces 

zullen gaan zijn. De eerste stap is een lijst maken van mensen die zich willen aansluiten bij het 

juridische traject. Om tot juridische stappen te kunnen komen is het noodzakelijk dat we met 

een zo groot mogelijke groep dit traject in gaan. 

Omdat juridische bijstand niet gratis is willen we het als volgt aanpakken: 

Een ieder die mee wil doen vult vrijblijvend(!) de onderstaande lijst in met gegevens. We willen 

graag uw gegevens zodat we met u contact kunnen opnemen als het tijd is om vervolgstappen 

te zetten. 

Eén van de vragen is of u in het bezit bent van een rechtsbijstandsverzekering. Het is namelijk 

mogelijk dat de rechtsbijstandsverzekeringen hierin samenwerking zoeken. Dit maakt het 

mogelijk dat de mensen die geen rechtsbijstandsverzekering hebben toch hierin kunnen 

meedoen voor een klein bedrag. 

Als hoofddoel willen wij het gehele windturbinepark tegen houden. Daarom zal er bij de Raad 

van State een procedure worden gevoerd om de vergunningen aan te vechten. 

Mochten we dit deels of geheel verliezen dan zullen we procederen voor een maximale 

planschade regeling en compensatie regeling. 

We ontvangen de ingevulde vragenlijst graag zo spoedig mogelijk retour, in ieder geval voor 1 

mei 2015. Dit kan over de post of ingevuld over de mail. 

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en juridische stappen in dit traject. 

Namens Platform Storm  

in samenwerking met advocatenkantoor Li  & van Wieringen, info@lenvw.nl 

Gasselterstraat 19, 9503 JA Stadskanaal, 0599-820991 

Zuiderdiep 15, 9724 AG Groningen, 050-3603768 

Platform Storm, Zuiderdiep 10, 9521 AT Nieuw Buinen, voorzitterstorm@gmail.com 
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