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Spa Storm avond 
Thema: de risico’s van wonen nabij Windturbines. 

Het was een volle bak op 13 december bij Spa in Tweede Exloërmond. 
Helaas niemand van de politiek; als reden gaf men dat zij zelf een vergadering 
hadden. Wel was er opvallend veel belangstelling van o.a. de landelijke pers.  
 
Aanvankelijk was dit een avond met informatie over de plaatsing van de eerste 
(test)turbine maar de initiatiefnemers durfden niet meer omdat wij-volgens hun 
zeggen-een suggestieve advertentie hadden geplaatst in de krant. 
Het was erg fijn dat wij de avond –na hun afzegging-  alsnog een invulling 
konden geven en over de zaal konden beschikken. 
 
Woordvoerder Jan Nieboer opende de avond en bedankte iedereen voor hun 
aanwezigheid, vooral de heer Remco van den Hooge, die helemaal uit Utrecht 
kwam om o.a. met ons kennis te maken. Inmiddels zijn er velen die via sociale 
media - Facebook en  Twitter ons proces volgen en medestrijders die gebruik 
maken van onze knowhow om tegen windturbines in hun eigen omgeving 
strijden.  
 
Daarna vertelde Jan over Stichting Mega Windturbine Claim en over de nul- 
meting gezondheid. Wij willen de huidige staat van gezondheid van mogelijke 
gedupeerden in beeld hebben op de manier die professor M. Alves Pereira uit 
Lissabon adviseert. Na plaatsing kunnen dan dezelfde onderzoeken bij dezelfde 
personen worden gedaan om de impact van de windturbines wetenschappelijk 
te meten. 
 
Hij legde de gang van zaken uit over het contact met de gemeentes om die weer 
in contact te brengen met de GGD tezamen met prof. M. Alves Pereira. Zij was 
speciaal in NL om 0 metingen Laag Frequent Geluid in woningen in het gebied te 
doen. Op de laatste dag van haar bezoek aan Nederland hebben Janet Holtkamp 
en prof. M. Alves Pereira met de GGD Drenthe en Groningen gesproken. Zij 
waren zeer onder de indruk van haar expertise. 
 
Daarna was Janet Holtkamp aan de beurt met haar verslag over de effecten van  
Laag Frequent geluid op de gezondheid.  
Na de pauze werden er nog twee Duitse films (film 1 en film 2) vertoond waarin 
duidelijk werd wat windturbines doen met mens en dier. 

https://www.facebook.com/wind.handel/
https://www.youtube.com/watch?v=dvv8dkIQVGw&feature=youtu.be%20
https://www.youtube.com/watch?v=kz-gPc2cKXU
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BEZWAAR ingediend 
 

Zoals u bekend is was er nog een derde mandje of te wel een pakket aan 
vergunningen die nog niet verleend zijn. Daar heeft Storm een zienswijze op 

ingediend en inmiddels is de deadline voor het bezwaar bij de Raad van State 
geweest. Onze vrijwilligers hebben hard gewerkt (topprestatie!) en enkele zeer 

grote hiaten in de procedure gevonden. Er zijn stukken niet ter inzage gelegd die 
wel ter inzage gelegd hadden moeten worden en de wet met voet wordt 

getreden wat betreft de vergunningen voor onderdelen die er niet op stonden 
en later opeens wel.  

We houden het nog cryptisch omdat de stukken nog onder de rechter zijn maar 
één ding kunnen we wel stellen: de overheid en initiatiefnemers doen werkelijk 
alles - zoals achterhouden van informatie- om dit plan gerealiseerd te krijgen! 

 

 

Het Stormt in de media: 
 

Studio Energie BNR- onze woordvoerder Interview 
 

 
Trouw - Ons proces wordt genoemd in dit stuk over het klimaatakkoord 
 
WHO nieuwe windgegevens voor het berekenen van geluid van windturbines beschikbaar 
 
Duitse expert waarschuwt voor gezondheid mbt LFG 
 
Volkskrant- Drenthe krijgt eerste radiostille windmolen met even weinig radiostraling als een 
huishoudelijk apparaat 
 
 
 

https://soundcloud.com/studio-energie/afl-35-jan-nieboer-tegenwind-veenkolonien-bevolking-zal-windpark-drenthe-tegenhouden
https://www.trouw.nl/groen/coalitie-worstelt-zich-naar-nationaal-klimaatakkoord~ad6b76a7c/
https://www.mp.nl/actueel/nieuwe-windgegevens-voor-het-berekenen-van-geluid-van-windturbines-beschikbaar
https://youtu.be/tl0qulFYBFU
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/drenthe-krijgt-eerste-radiostille-windmolen-met-even-weinig-radiostraling-als-een-huishoudelijk-apparaat~b2f5b18b/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=app&utm_source=link&utm_content=free
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/drenthe-krijgt-eerste-radiostille-windmolen-met-even-weinig-radiostraling-als-een-huishoudelijk-apparaat~b2f5b18b/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=app&utm_source=link&utm_content=free
https://soundcloud.com/studio-energie/afl-35-jan-nieboer-tegenwind-veenkolonien-bevolking-zal-windpark-drenthe-tegenhouden
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Nieuwjaarsrecepties – allen op 9 januari 2019!  

Politici blikken graag samen met u terug op 2018 en brengen een toost uit op 
het nieuwe jaar. Wij weten nog wel een heet hangijzer wat gewoon van 2018 

meegaat naar 2019… u kunt ook deze bijeenkomsten bezoeken. 
 Gemeente Borger Odoorn - 19.30 tot 22.00 uur gemeentehuis in Exloo  

Gemeente AA en Hunze - (tijd en locatie nog niet bekend) 
Gemeente Stadskanaal– 19:30 Theater Geert Teis Foyer 

Provincie Drenthe - 16:00 provinciehuis, Westerbrink 1 in Assen 
 (Om 16.45 uur houdt de nieuwe commissaris van de Koning Jetta Klijnsma haar 

nieuwjaarstoespraak)   

 

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 

 
Vakantie 

Achter de schermen werken wij  
altijd door maar voor nu wensen wij u: 

fijne feestdagen en 
een gelukkig en strijdbaar 2019 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.platformstorm.nl/meldpunt
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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. 
 

 

 
 

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  @KarlVoshaart 

 @InfoPlatform 

 platformstorm  
 

http://www.platformstorm.nl/nieuwsbrief/afmelden
file:///D:/Bewaar/Documents/Storm/actieberichten/juridischplatformstorm@gmail.com
https://www.facebook.com/wind.handel/?fref=ts
https://twitter.com/KarlVoshaart
https://twitter.com/InfoPlatform
https://youtu.be/5dcm4gGhEWQ
https://www.youtube.com/channel/UCrIZf5GZoOPewjQI4NXBGjw
https://www.facebook.com/wind.handel/?fref=ts

