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MELDPUNT! 
 
Inmiddels blijken er op diverse punten activiteiten in het landschap en aan de 
weg te zijn. Om zeker te zijn dat er geen wetten overtreden worden- er lopen 
nog diverse vergunningsaanvragen - moeten we een groot gebied in de gaten 
houden.   
Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Ziet u iets verdachts? Denk aan bomen 

kappen, kabels in de grond leggen, rotondes aanpassen of 2/3 wegen verbreden, 

het plaatsen van Mobile Centrale Post-Unit (beveiliging).   
Meld het op onze site:   MELDPUNT 
 

 
Rabobank 

 
De Rabobank haalt als de eerste angel uit de terrorismedreiging in Groningen en 

Drenthe door niet over te gaan tot financiering van windparken in deze 
Provincies.  De reden daarvoor kent haar basis in de maatschappelijke 

betrokkenheid van de Rabobank die, naar haar eigen zeggen,  “Midden in de 
samenleving” staat.  

Wij verwijzen u dan ook gaarne naar bijgaande brief, welke voortkomt uit enkele 
zeer vruchtbare gesprekken met Rabo-directievoorzitters van Groningen en 

Drenthe, welke wij naar de Rabobank zenden.  
 

 
Bezwaar tegen 2e mandje-3e fase 

 
De bezwaar procedure voor de 3e fase is inmiddels afgerond. Stichting Platform 

Storm heeft in samenwerking met Doc Advocaten een zienswijze ingediend.  
De zienswijzen liggen nu bij de Raad van State.  Het is nu wachten tot het dossier 

behandeld en een zitting gepland wordt.  
 

 
 

http://www.platformstorm.nl/meldpunt
http://www.platformstorm.nl/downloads/Persbericht/Rabobank-Eerste%20angel%20uit%20terreurdreiging.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/08/Anoniem%20bundel%20zienswijzen%20WP%20DMOM%20fase%203%2020-8-18.pdf
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Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
 

Inmiddels is er een rapport over terrorisme dreiging uit en daarin wordt voor het 
eerst de term windmolenterrorisme in het algemeen en ons gebied in het 
bijzonder genoemd. In diverse media werd de nieuwe term opgepakt en 

uitgelicht. Onze woordvoerder is er druk mee. Hieronder een selectie. 
 

Telegraaf: windmolenhaters radicaliseren boeren gesaboteerd 
Telegraaf:de harde strijd van de noordelijke turbineterroristen 
Trouw: emoties lopen hoog op in Drenthe 
Trouw: bedreigingen, intimidaties en vernielingen in het noorden 
NRC: de dreiging van windmolenterreur 
DvhN: Terrorismebestrijding: terreur tegen windmolens loopt uit de hand 
DvhN: Er wordt zelfs gefluisterd over semtex en handgranaten 
RTVDrenthe: Radicalisering bij windmolenprotest 
Climategate: Onjuiste overheidsbeslissingen maken van burgers criminelen 
RTVDrenthe: Vrees voor hardere acties 
RTVNoord: Extremisme bij verzet tegen windmolens neemt toe 
De hofbar: vanaf 19,5 minuten 

 

 

Revisie Omgevingsvisie Provincie Drenthe 
 

Omdat de Provincie zichzelf moet bezighouden hebben zij een nieuwe 
omgevingsvisie2018 opgesteld. Daar vinden wij nogal wat van. 

Daarom hebben wij een zienswijze ingediend en zal onze voorzitter inspreken op 
de extra-vergadering die de Provincie heeft ingepland op  

dinsdag 18 september vanaf 19:30.  
 

De vergadering is openbaar in de Statenzaal van het Provinciehuis,  
Westerbrink 1, Assen.  Op 3 oktober beslist het Drents parlement over de  

omgevingsvisie. 
 

https://www.nctv.nl/binaries/DTN48%2C%20samenvatting_tcm31-352621.pdf
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2538815/nctv-windmolenhaters-radicaliseren-boeren-gesaboteerd?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2544905/de-harde-strijd-van-de-noordelijke-turbineterroristen
https://www.trouw.nl/samenleving/emoties-lopen-hoog-op-in-drenthe-wij-zijn-bezorgde-burgers-geen-terroristen-~a2c679ec/
https://www.trouw.nl/samenleving/bedreigingen-intimidaties-en-vernielingen-in-het-noorden-om-windmolens~ae932c1d/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/14/de-dreiging-van-windmolenterreur-a1616488
https://www.dvhn.nl/groningen/Co%C3%B6rdinator-Terrorismebestrijding-terreur-tegen-windmolens-loopt-uit-de-hand-23525427.html1
http://www.dvhn.nl/drenthe/%E2%80%98Er-wordt-zelfs-gefluisterd-over-semtex-en-handgranaten-in-de-strijd-tegen-windmolens%E2%80%99-23538403.html
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/138562/Nationaal-Coordinator-Terrorismebestrijding-Radicalisering-bij-windmolenprotest
https://www.climategate.nl/2018/09/onjuiste-overheidsbeslissingen-maken-van-brave-burgers-criminelen/
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/138568/Vrees-voor-hardere-acties-tegen-windmolens-Ik-hoor-dat-de-fik-erin-gaat
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/198651/Nationaal-Coordinator-Terrorisme-en-Veiligheid-Extremisme-bij-verzet-tegen-windmolens-neemt-toe
https://www.npostart.nl/de-hofbar/14-09-2018/POW_03970824
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/omgevingsvisie/omgevingsvisie2018/
https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/serviceblok/agenda/@124672/extra-vergadering/
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Oprichting V.W.M.S.C. 
-Vereniging Windturbine Mega Schade Claim- 
Zoals eerder aangekonigd zal Stichting Platform Storm niet de planschade 

procedure begeleiden. We zijn blij om te kunnen vermelden dat een deze dagen 
de Vereniging Winturbine Mega Schade Claim officieel zal worden opgericht. 

U ontvangt t.z.t. van ons bericht met alle informatie over deze vereniging. 
 

 
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 
 

 

Dank voor uw 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. Iedere donatie wordt zeer gewaardeerd. Namens de Stichting bedankt voor uw 
gift. 

 

 
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                      K@KarlVoshaart                      
 

 

http://www.platformstorm.nl/nieuwsbrief/afmelden
file:///D:/Bewaar/Documents/Storm/actieberichten/juridischplatformstorm@gmail.com
https://www.facebook.com/wind.handel/?fref=ts

