Platform Storm
Stichting Platform Storm
Zuiderdiep 189
9521 AE Nieuw Buinen
e-mail:jurischplatformstorm@gmail.com

18-02-2019

KvK: 52992098

Bankrekening: 1356.49.498

Geachte Raadsleden, wethouders en Burgemeester,
Zoals u hoogst waarschijnlijk weet gaan de voorbereidingen voor het realiseren van 45
windturbines in onze gemeente en Aa & Hunze in volle vaart door. De afgegeven
planningen van de initiatiefnemers zijn nog nooit nagekomen. Dus wanneer er iets
gebeurd, is dat voor velen veelal een nare verrassing. Maar Stichting Platform Storm en
vele andere blijven alle middelen aangrijpen om onze woon- en leefomgeving te
behoeden van desastreuze gevolgen. Daarbij hebben een grote meerderheid van de
inwoners en groeperingen al een aantal malen steun ondervonden van de acties die u,
gemeenteraad en bestuur hebben uitgevoerd. We zijn u nog dankbaar voor de
financiering van het draagvlakonderzoek en het niet meewerken aan het verlenen van de
benodigde vergunningen. Omdat het turbine project een nieuwe fase ingaan, zijn er
momenteel gesprekken over een te organiseren gezondheidsonderzoek gaande, waaraan
het gemeentebestuur deel neemt.
Omdat de gemeente vele malen door de turbine-initiatiefnemers en het ministerie zijn
gepasseerd willen wij u het volgende voorleggen.
Als wij de media mogen geloven zijn er momenteel gesprekken tot het oprichten van
omgevingsraden.
Zie; https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/143419/Aa-en-Hunze-windboeren-enomwonenden-samen-in-adviesraad
Daarvan zijn binnen 1 week al de eerste problemen zichtbaar.
Zie; https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/143927/Actiegroepen-verdeeld-over-dialoogmet-windboeren
Daaruit kunnen wij opmaken dat er ook gesprekken zijn of gepland worden met de
gemeente Borger-Odoorn.
Echter het advies en dringend verzoek van onze Stichting is om niet deel te nemen aan of
het faciliteren van deze adviesraad. En wel om de volgende redenen;
− Ervaringen uit het verleden. In Wieringermeer (toen heette het nog Omgevingsraad)
liep dit totaal verkeerd en uit de hand. Lees blog
NLVOW: http://nlvow.nl/omgevingsraad/ (Negatieve nieuwsberichten daarover zijn
keurig verwijderd van internet)
− Gesprekken met initiatiefnemers leiden al bijna 9 jaar tot niets.
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De Provincie steekt veel geld in deze adviesraad. Ofwel de burgers verdelen hun
eigen opgebrachte belastinggeld.
Men meldt dat er invloed is op de transportroutes. Maar die kunnen ook anders
afgedwongen worden hebben bewoners in Gasselternijveen al bewezen.
Maar bovenal zullen de grootste tegenstanders niet deelnemen aan deze adviesraad
(wie gaat nu zijn eigen huis eerst in de brand steken en dan zelf blussen). Waardoor
er gezocht wordt naar andere organisaties in het Veenkoloniale gedeelte van onze
gemeente. Deze organisatie staan veelal onder leiding of onder invloed van agrariërs
of aanverwanten. Wij hebben veel van deze organisaties in 2012 en 2013 al eens
gesproken. Zo weten wij dat de volgende organisaties belangen hebben bij
windturbines; Plaatselijk belang Buinerveen / Nieuw-Buinen-West, Streekbelangen
1e Exloërmond, Dorpsbelangen 2e Exloërmond, Dorpsbelangen Drouwenermond
Er burgers in de adviesraad plaats nemen die wie vertegenwoordigen? Alleen
henzelf?
Er burgers in de adviesraad plaats nemen die de impact van hun besluiten / invloed
niet kunnen overzien en daar negatief op worden aangesproken door buren. In
gemeente Emmen (Barger Compascuum) is dat al in 2015 gebeurd.
De windturbine-initiatiefnemers de kans geeft mooie sier te maken, maar dat
realisatie van dit omstreden windturbinepark helemaal niets positief voor de burgers
oplevert.
De bedragen die de adviesraad tot zijn beschikking krijgt, (omgerekend per huisgezin
ca € 10,--), bedragen nog niet 1% van de werkelijke schade, die ontstaat wanneer 45
windturbines onze woningwaarde laat kelderen, onze woon-en leefomgeving verziekt
en het ondernemers klimaat voor niet agrarische bedrijven ernstig schaadt.

Al met al genoeg redenen niet te geloven in de goede bedoelingen van de
Initiatiefnemers, Provincie en Rob Rietveld (auteur van NLVOW blog, zie boven).
Ik hoop en verwacht u genoeg redenen en informatie gegeven te hebben om uw eigen
standpunt te kunnen innemen en daarmee uw invloed te gebruiken zodat de adviesraad
in onze gemeente geen ruimte krijgt.
Hartelijk dank, dat u zich wil inleven in de positie van uw medeburgers in de
Veenkoloniën. Wanneer u mondeling een toelichting wenst ben ik daar altijd toe bereid.
Met vriendelijke groet,

Karl Voshaart
Voorzitter Stichting Platform Storm
www.platformstorm.nl
voorzitterstorm@platformstorm.nl
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