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Keuze soort windturbine bekendHoppa! Van 150MW naar 175MW
Tijdens het hele proces is er steeds sprake geweest van een bandbreedte –zoals
de initiatiefnemers zo mooi zeggen- over de keuze van hoogte en type
windturbines. Eindelijk is bekend gemaakt welke windturbines de
initiatiefnemers willen plaatsen en dat levert verbazing alom op.
De gekozen windturbine zou in overeenstemming zijn met Lofar –want stil?maar ondanks al het verzet en onrust die hun plannen creëren besluiten de
initiatiefnemers bewust voor een bijzonder hoog en zwaar type windturbine.
Het betreft de Duitse Nordex N131/3900 windturbine.
Daarmee is gekozen voor de hoogste windturbines met een tiphoogte van
210,5 meter van 3,9 MW per stuk!!
Niet alleen worden de 45 turbines mega hoog –want het waait niet in ons
gebied!!- maar daarmee wordt er ook in plaats van de afgesproken 150MW
opeens 175MW neergeplempd in ons open, rustige landschap! 7 windturbines
teveel!
Wederom wordt vertrouwen geschonden, gemaakte afspraken de voeten
getreden, bewezen dat het hele proces niet alleen zeer slecht gestart is maar
ook nog eens willens en wetens zonder enig begrip voor bewoners wordt
doorgeduwd voor maximale winsten.
Politiek doet och en wee… maar de lokale politiek staat net zo goed hulpeloos
tegen de muur als de inwoners. Een heel klein stukje Den Haag reageert
verbolgen, maar een motie wordt niet aangenomen. Drenthe is ver weg….
Mediabericht DvhN Keuze windturbine
Mediabericht DvhN Verbazing over vermogen Drents windmolenpark
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“procedure voldoet niet aan democratisch
ideaal” oftewel prutprocedure!
Iets wat wij al vanaf het begin af aan roepen en wat steeds maar weer bevestigd
wordt: de gehele procedure rond het plannen maken en uitrollen van dit
industriële project staat gelijk aan dictatuur (burgers worden genegeerd) en alle
inspraak is poppenkast voor de bühne. Deze hoogleraar onderzocht de
procedure en komt tot dezelfde conclusies.
 “De overheid veegt alle technische argumenten van tafel. Dit is te zien
bij ELKE uitspraak van de Raad van State op bezwaren tegen
windparken.”
 “Gebrekkige inspraak ondermijnt het vertrouwen in de overheid.”
 ”Alle legitieme argumenten die burgers hebben, worden niet serieus
genomen”

Lees hier het hoogleraar artikel.
En ook Dagblad van het Noorden- zeker in het begin vaak partijdig- publiceert
een artikel over de schandalige manier waarop deze destructieve plannen door
middel van een rommelend proces doorgedrukt worden.

Lees hier het journalist artikel
Schrijnend daarin is minister Wiebes uitspraak, nl.: “Het zou niet nog een keer zo
moeten, maar we moeten dit nu wel als afgerond beschouwen”. Ook wil hij
(naar de ontwikkelaars) niet onbetrouwbaar overkomen.
NEE, maar wel naar ons, want de Groningers en de Drenten doen er voor hem
minder toe als varkens. Varkens worden door regels beschermd, maar wij
mogen als slachtvee worden opgeofferd voor ziekmakende en allang
achterhaalde windplannen;

WIJ ZULLEN ER ALLES AAN DOEN DAT DAT NIET GEBEURT!
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Wij gaan nog steeds voor de NUL want:
1. HET PROCES DEUGT NIET! Toen niet en nog steeds niet!
2. Afspraken worden geschonden. Politiek en initiatiefnemers
zijn onbetrouwbaar gebleken.
3. Er komen steeds meer bewijzen voor de gevolgen voor de
gezondheid van wonen bij windturbines. Wij willen niet
blootgesteld worden aan een medisch experiment, waarvan
de dramatische uitkomsten in ons omringende landen allang
bekend zijn!
4. Er wordt het ene zonneproject naar het andere zonneproject
gerealiseerd met inmiddels zoveel MW dat al lang aan de
“duurzame” doelstelling van Drenthe wordt voldaan!

BEZWAAR PROCEDURE GESTART
Zoals u bekend is was er nog een derde mandje of te wel een pakket aan
vergunningen die nog niet verleend zijn. Daar is door Platform Storm een
zienswijze op ingediend en inmiddels is de procedure een stap verder en
zullen wij bezwaar bij de Raad van State aantekenen.
Dat betekent dat wij wederom het papieren gevecht aan gaan om de
plaatsing van de windturbines tegen te houden.
Heeft u zelf ook een zienswijze ingediend en wilt u zelf bezwaar maken?
Hier vindt u alle informatie omtrent de procedure en deadline.
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Rabobank
Na meerdere gesprekken en brievenuitwisseling waren wij ervan overtuigd dat
er bij de Rabobank het kwartje was gevallen. Ze gaven aan midden in de
samenleving te staan en aangezien die samenleving bestaat uit 82%
tegenstanders van de windturbines (draagvlakonderzoek) leek ons de
onontkoombare conclusie dat Rabobank niet ging investeren in de windturbines
in de Drentse Monden. Dat hebben wij verkeerd begrepen...
Een nieuwe brief van de Rabobank maakte onomwonden duidelijk dat ze geen
enkele moeite hebben met het onderwater zetten van de vele huizen die zij in
portefeuille hebben voor dikke winst (lees subsidie).
Stichting Platform Storm onderzoekt daarom de mogelijkheden om een proces
aan te spannen tegen de Rabobank bij KIFID. Ook vragen wij een oordeel over
deze in onze ogen onverantwoorde praktijken aan de Nederlandse Bank en
leggen wij dit voor aan de Autoriteit Financiële Markten.
Daarnaast willen wij het door de Rabobank financieren van een tiental
windboeren en daardoor duizenden huiseigenaren te ruineren, laten toetsen
aan de Wet Toezicht Verzekeringswezen en aan de Nationale Hypotheek
Garantie.
Want een bank heeft een zorgplicht en moet naar onze mening niet investeren
in een project wat grote waardedaling van de woningen tot gevolg heeft. Laat
staan van eigen klanten die hun hypotheek bij de Rabobank hebben.
Omdat de enorme waardedaling van woningen allang geen sprookjes meer zijn,
(het doet zich nu al voor!), zullen wij ook de ABN AMRO Bank, de ING Bank en
andere geldverstrekkers over hun windturbinebeleid benaderen.

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.
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Nieuws vanuit de nieuwe stichting
Windturbine Mega Schade Claim
“Binnenkort komt er een duidelijke uitleg over de doelstellingen van de stichting, de kosten , welke
mogelijkheden zijn er, aanmelden bij SWMSC of DOKK advocaten, hoe aanmelden, wat zijn de
verschillen etc. Deze maand worden er flyers gedrukt met daarop een duidelijke uitleg wat de inwoners
van dit gebied kunnen verwachten van de stichting dan wel van de DOKK advocaten. De stichting heeft
verder gekozen voor een bedrag van € 10 per maand , te innen via incasso, en met een max. looptijd
van 2 jaar. De stichting gaat met DOKK advocaten in overleg over hun tarieven aangaande de
planschade regeling. Aanmelden kan binnenkort op de website of via het aanmeldformulier op de flyer.
Verspreidingsgebied van Delfzijl tot Coevorden. Alle aanwezigen op de informatieavond krijgen
hierover bericht via de door hun opgegeven e-mail adressen.”

De site van de stichting is:

https://www.stichtingwindturbinemegaschadeclaim.nl/

Voor de duidelijkheid: deze stichting is APART opgericht, enerzijds om de nu al
bekende schade en de toekomstige schade te claimen bij de windboeren en bij
RWE (Meeden) en voor de processen die gevoerd moeten worden NADAT de
plaatsing van windturbines onverhoopt een feit is geworden. Stichting Platform
Storm en alle andere actiegroepen blijven zich tot dan inspannen om plaatsing
te VOORKOMEN!

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
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
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