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Presentatie Professor M. Alves Pereira
Woensdag 16 mei had Platform Storm uit Portugal Professor Mariana Alves
Pereira laten overkomen om een presentatie te geven over de schadelijke
effecten van Laag Frequent Geluid dat door windturbines worden gemaakt.
Ze presenteerde daar overduidelijke bewijzen van de schadelijke effecten op
mens en dier. Met deze argumenten heeft ze het eerder voor elkaar gekregen
dat 3 windturbines in Portugal door de Hoogste rechter werden verboden en
moesten worden gesloopt.
Haar nieuwste onderzoeken tonen aan de Laag Frequent Geluid nog meer
ziekten veroorzaken dan al werd gedacht. U kunt de presentatie van de
Professor nalezen op onze site;
http://www.platformstorm.nl/downloads/Nieuw%20Buinen-2018-May-16-PS.pdf
Ook de journalist van het Dagblad van het Noorden was onder de indruk. Dat
resulteerde in een persbericht met de kop “Professor: windmolens maken
ziek”
Op dit moment bezoekt professor Alves Pereira verschillende Europese landen
met een recent ontwikkelt apparaat (SAM), welke in 2017 door een team uit
Nieuw Zeeland op het congres voor geluid in Zurich is gepresenteerd. Zij
verricht hiermee metingen van laag frequent en infra geluid.
Deze metingen kunnen dienen als 0-metingen zodat wij kunnen aantonen wat
het verschil gaat zijn als de windturbines eenmaal in bedrijf zijn.
In September is Mariana Alves Pereira wederom in Nieuw-Buinen en zal ze nog
meer 0-metingen verrichten. Wilt u ook een 0-meting, mail dan naar
platformstormborgerodoorn@gmail.com
Opgave betekend niet automatisch deelname, we proberen een zo groot
mogelijk gebied met de metingen te bestrijken.
Mochten de windturbines onverhoopt toch komen dan kunnen we na realisatie
wederom een meting verrichten en daarmee aantonen dat er een verhoogde
Laag Frequent geluid belasting op de woning is, met alle gevolgen van dien...
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Revisie Provinciale Omgevingsvisie
Naast dat Platform Storm zich hard maakt tegen de huidige windturbineplannen
blijft het altijd opletten of er nieuwe turbines gepland worden in de
Veenkoloniën. Omdat de Provincie een nieuwe omgevingsvisie heeft
geschreven zullen wij als bewoners van de Veenkoloniën wederom attent
moeten zijn. In 2010 zijn we er ook ingeluisd, zelfs de gemeente is toen
overdonderd. En daarom ondervinden we nu al bijna 8 jaar de negatieve
gevolgen van dit uitgezette beleid in 2010.
De voorliggende Omgevingsvisie 2018 is anders omschreven dan in 2010,
maar niet minder gevaarlijk voor de leefomgeving van tienduizenden, zo niet
honderdduizenden Drenten. De invloed van de agrarische-en natuurclublobby is
schijnbaar zo groot dat bij het lezen van de omgevingsvisie moeten constateren
dat er geen enkele rekening is gehouden met de burger. Er wordt nog wel in
vermeld dat de kernkwaliteiten van Drenthe rust, ruimte, landschap en
kleinschaligheid zijn. Maar vervolgens is het volgende vermeld;
- Intensieve Agrarische bedrijven verplaatsen uit natuurgebieden naar de
Veenkoloniën
- Agrarische bedrijven mogen groter worden
- Veenkoloniën omschreven als proefgebied landbouw? Wat voor
proeven? Er wonen ook burgers.
- Heel Drenthe staat open voor extra windturbines. Afgelopen jaren hebben
we veel Statenvergaderingen gevolgd over de huidige windplannen.
Daarbij hebben heel veel statenleden moties en amendementen
ingediend om de randvoorwaarden voor omwonenden te verbeteren. In
deze omgevingsvisie helemaal niet van dit alles. Alles mag en alles kan
en alles moet zelfs is de visie. De Provincie is wel heel erg kort van
geheugen of ernstig beïnvloed. Nieuwe drama’s mbt windturbines zijn nu
al in de maak!
Al met al de leidt deze omgevingsvisie tot zo weinig kaders, dat alles mogelijk is
wanneer een commerciële partij daar gebruik/misbruik van wenst te maken. Als
bewoners zullen we dan de komende jaren met de rug tegen de muur staan
omdat de wetgeving ook weinig bescherming biedt op het gebied van onze rust,
ruimte, gezondheid en welzijn.
Wenst u de gehele zienswijze terug te lezen die Platform Storm en 118
ondertekenaars hebben opgesteld, kijk dan op;
http://www.platformstorm.nl/downloads/2018%20zienswijzen%20STORM%20revisie%20omgeving
svisie%20Drenthe.pdf
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Mediaberichten omtrent omgevingsvisie;
http://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-Drents-debat-dat-geen-debatmocht-worden-23207084.html
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/134510/Onbegrijpelijke-taal-funest-voorvertrouwen-mensen-in-politiek
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/134741/Toekomstplannen-van-provinciemoeten-concreter

Planschade commissie
Omdat Platform Storm nog steeds kansen ziet het omstreden Windturbine park
te stoppen zal het met inzet van de huidige vrijwilligers alle capaciteit en focus
nodig hebben om hier mee door te gaan.
Daarnaast is het vreemde dat er ook al gestart kan worden met het indienen
van de planschade. Omdat we zoveel mogelijk bewoners de mogelijkheid willen
bieden om planschade in te dienen heeft Platform Storm voorgesteld een
planschade commissie in te stellen. Deze commissie is er voornamelijk voor de
bewoners die NIET rechtsbijstandverzekerd zijn en/of niet vermogend zijn
Deze commissie zal moeten worden voorzien van nieuwe vrijwilligers en zal de
volgende taken hebben;
- Vereniging oprichten
- Kennis vergaren over planschade
- Werven van zoveel mogelijk personen/huishoudens
- Overleg DOKK advocaten
- Overleg andere partijen (politiek / andere actiegroepen)
- Helpen / organiseren van de niet verzekerden
- Vergaderen
Ondersteuning vanuit Platform Storm zal worden geboden op het gebied van
kennis, financiën, media uitingen, data en netwerk.
Meldt u zich aan als vrijwilliger. Met inzet en een beetje tijd komt u al heel ver.
Aanmelden kan bij voorzitterstorm@gmail.com
Let op, aanmelden voor uw eigen planschade traject kan pas later, wanneer u
niet verzekerd bent. Wanneer u wel verzekerd bent meldt u aan bij
info@dokk.nl
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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ook onze stichting ontkomt niet aan de wet Algemene Verordening
gegevensbescherming. Wij zijn een heel eind op weg en zullen u in een
volgend actiebericht nader informeren over deze wet en hoe onze Stichting hier
mee omgaat.

Donaties
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. Namens de Stichting bedankt voor uw gift.

Social 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 Social Media.
Wanneer u daar in geïnteresseerd bent meldt u zich dan aan op;
Facebook;
https://www.facebook.com/wind.handel/?fref=ts
Twitter;
@KarlVoshaart
@InfoPlatform

U bent vrij dit bericht door te zenden aan andere geïnteresseerden.
Wenst u onze actieberichten niet meer te ontvangen dan kunt u zich via de site
afmelden. (http://www.platformstorm.nl/nieuwsbrief)
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