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Initiatiefnemers zijn begonnen!
Storm bestaat al 9 jaar! Toen Storm begon was de planning dat met 4/5 jaar de
eerste windturbine zou draaien. Inmiddels zitten we nog in de juridische
procedure maar kennelijk vinden de initiatiefnemers dat het wachten lang
genoeg geduurd heeft. Want ze zijn alvast begonnen met de voorbereidende
grondwerkzaamheden voor de bouw van de eerste (test) windturbine.
Er worden werkzaamheden uitgevoerd door o.a. netbeheerder Enexis die vallen
onder de procedure Fase 3 die nog loopt bij de Raad van State.
Er is nog niet eens een zittingsdatum; laat staan een uitspraak. Maar dat deert
de initiatiefnemers niet….
Uitgebreide informatie van de initiatiefnemers

Platform Storm heeft hierover de Raad van State ingelicht en verzocht om een
voorlopige voorziening. Dit houdt in dat we vragen de werkzaamheden (tijdelijk)
stil te leggen. Wat ons betreft moet iedereen zich aan de procedures houden.
We hebben al vaker meegemaakt dat tijdens het spel de regels worden
aangepast –altijd in ons nadeel- en dit is wederom een duidelijk voorbeeld van
compleet negeren van regelgeving en omwonenden!
We kunnen niet overal tegelijk aanwezig zijn en doen dus een beroep op u!
Wat kunt u doen?
Groot verkeer? Graafwerkzaamheden? Weg afgezet?
Doden van vogels en vleermuizen tijdens de werkzaamheden?
Materieel langs de kant als buizen en kabels?

Graag ontvangen wij van u foto’s of film materiaal van de
grondwerkzaamheden.
Locatie, datum en tijdnotitie zijn cruciaal
Foto’s kunt u plaatsen op ons meldpunt.
Filmpjes mag u naar ons zenden via WETRANSFER naar email adres:
juridischplatformstorm@gmail.com
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Wat loopt er nog meer?
Inmiddels proberen we via allerlei juridische wegen de bouw van de
windturbines tegen te houden. Naast de voorlopige voorziening van hierboven
doen we dat via nog meer trajecten.
Beroepschrift tegen omgevingsvergunningen 3e fase – Raad van State
Dit loopt bij de Raad van State. De datum van de zitting is nog niet bekend.
Bezwaarschrift monitoringsplan
Er is bericht van provincie Drenthe ontvangen, maar nog niet van de Commissie
Rechtsbescherming van de provincie Drenthe. Deze Commissie zal
Gedeputeerde Staten vragen een verweerschrift in te dienen en een
zittingsdatum bepalen.
Verzoek WOB
De datum van de zitting is inmiddels bekend. Het beroep zal door een
meervoudige kamer worden behandeld.
Brief aan De Nederlandse Bank
Verzoek voor onderzoek en handhaven m.b.t. Rabobank -die windplannen wil
financieren- wel aan haar (zorg) plichten voldoet.
U begrijpt; al deze processen kosten geld. O.a. verzend- en kopieer kosten van
de stukken, Griffie kosten voor de rechtbank en reiskosten naar de locaties waar
de processen gevoerd worden.

Heeft u al gedoneerd? Dank voor uw donaties!
Wilt u nog doneren?
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.

Energie meldpunt SP
Vanaf 1 januari stijgt de energierekening flink. De SP willen zichtbaar maken met hoeveel de
energierekening stijgt. Helpt u mee? SP meldpunt
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Raad van State Derde Fase N33
28 januari 2019- Den Haag
Tegenwind N33 organiseert een gratis busreis voor iedereen die de eerste dag –
28 januari ’19- aanwezig wil zijn bij de eerste procesdag van de Raad van State.
Er zijn op dit moment nog enkele plaatsen over in de bus. De bus maakt een
extra stop bij de Hilte, carpoolplek Gieterveen, om ongeveer 6:20 uur zodat u
daar kunt opstappen. U steunt met uw aanwezigheid hun verzet!
Aanmelding kan via secretaris@tegenwind33.nl
Site Tegenwind N33 voor meer info.

Nieuwjaarsreceptie 2019
Al meerdere jaren gaan wij diverse nieuwjaarsrecepties van gemeenten en
provincie langs. Dit jaar waren voor het eerst alle recepties op dezelfde datum
wat onze mogelijkheden wat beperkter maakten.
Onze woordvoerder dhr. Nieboer ging naar de receptie in Gemeente
Stadskanaal. Overige leden gingen naar Gemeente Borger-Odoorn en trokken –
toen burgemeester Jan Seton begon met zijn Nieuwjaar speech- uit protest een
geel/oranje hesje aan.
De burgemeester roemde de groei –hoera; geen krimpgemeente meer- en de
mooie omgeving maar wij waren er om hem te herinneren aan het feit dat de
groei en mooie omgeving sterk bedreigd worden door het mogelijk realiseren
van de grootschalige windindustrie.

DvhN Borger Odoorn nieuwjaarsreceptie
RTV Drenthe Borger Odoorn
nieuwjaarsreceptie
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Ruimtegebrek en subsidie perikelen
Het zal je maar gebeuren. Je wilt duurzaam want “heel Nederland moet
omschakelen”, je bent een lokale vereniging, maakt een plan, investeert een
vermogen, vraagt subsidie aan bij de overheid en dan… weigert de netbeheerder
je zonne-energie project aan te sluiten op het net omdat er “te weinig ruimte is”
En dan wordt je zo uit de subsidie trog gegooid…terwijl de initiatiefnemers van
het windproject N33 hun subsidie deadline hebben overschreden en nog wel
aanspraak mogen maken op subsidie!
Onze overheid duwt top down allerlei projecten door de strot van mega
projecten door waar geen draagvlak voor is en financiert dat tegen regelgeving
in maar als er van onderuit een initiatief is wat gedragen wordt door een lokale
voetbalvereniging kan het niet. Nederland op zijn smalst!
RTV Drenthe Enexis weigert zonnepanelen aan te sluiten
RTV Drenthe Energienet kan niet veel extra zonneparken meer aan
Telegraaf groendrift verstopt stroomnet
DvhN Overheid zet tegenstanders windparken N33 op achterstand
DvhN Overheid lapt bij windpark N33 subsidieregels aan haar laars
DvhN Opinie Het verdriet van de Veenkoloniën

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
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