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Initiatiefnemers zijn toch begonnen!
Dank u allemaal voor alle tips die wij hebben gekregen over de werkzaamheden in
ons gebied ter voorbereiding van realisatie van de omstreden windturbines.
In Gasselternijveen, Nieuw-Buinen en 1e Exloërmond wordt er onder andere
gegraven, kabels gelegd en terrein verhard.
Voor een groot deel van deze werkzaamheden zijn de vergunningen nog niet
definitief omdat Stichting Platform Storm, haar leden en andere partijen daar nog
bezwaar tegen hebben aangetekend bij de Raad van State. Daarom zijn deze
werkzaamheden niet volgens de opgenomen voorschriften in de vergunning en
hebben wij een “voorlopige voorziening” aangevraagd bij de Raad van State, zodat
de werkzaamheden kunnen worden stil gelegd zolang de vergunningen niet definitief
zijn.
Wederom een actie van windboeren en initiatiefnemers die aantoont dat ze zich
niets aantrekken van de juist procedures en respect voor de bewoners in het gebied.
Laat staan dat we als bewoners goed worden geïnformeerd over wanneer en waar
exact werkzaamheden plaats vinden.
Daarom is er volgende week dinsdag een zitting bij de Raad van State door Stichting
Platform Storm aangevraagd.
Onze advocaat, van DOKK advocaten zal het woord voeren inzake het 75 pagina’s
tellende verweerschrift dat is opgesteld.
Deze zitting is openbaar en voor iedereen bij te wonen.
12 Februari om 12.00 uur, Kneuterdijk 22 Den Haag

2 x 1e Exloermond

Mondenweg bij Gebroken lijn

Graag ontvangen wij nog steeds 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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Adviesraad
Vorige week bereikte ons het nieuws dat er een advies raad is opgericht in de
gemeente Aa & Hunze, zie volgend bericht.
Daarin wordt gesteld dat bewoners mee kunnen praten over allerlei zaken zoals de
transportroute en verdeling van gelden en compensatiegelden.
De NLVOW die als een gematigde partij bekend staat noemt de omgevingsraad
(ander woord voor adviesraad) een schoffering van de bewoners.
Lees hier; http://nlvow.nl/omgevingsraad/
Daarnaast moeten bewoners niet denken dat ze enig invloed op het proces hebben
door rechtstreek met de windboeren om tafel te zitten. Invloed over een
transportroute is in Aa & Hunze al op een andere manier afgedwongen.
DvhN Drenthe Dit is verre van ideaal zegt de wethouder
Ook dat u invloed hebt over wie wel en wie niet een paar honderd euro compensatie
krijgt of waar een speeltuintje wordt aangelegd is een wassen neus. U helpt de
windinitiatiefnemers spreekwoordelijk uw huis en dat van uw buren te blussen die ze
zelf in de brand hebben gestoken.
DAAROM ONS DRINGEND ADVIES;
LAAT U NIET VERLEIDEN OM IN DE ADVIESRAAD DEEL TE NEMEN
Wordt u benaderd mail dan met onze woordvoerder Jan Nieboer
info@nieboeradvies.nl

Ruim 100 jaar later herhaalt de geschiedenis zich.
Destijds werd de macht van het bezit van grote hoeveelheid land ook al misbruikt.
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Brief aan de Nederlandsche Bank
Er is de afgelopen jaren intensief overleg geweest met de Rabobank en contact met
andere eventuele financierders van het Windpark. Nu blijkt dat al deze financiële
instellingen een wolf in schaapskleren zijn. Op de website, in reclame uitingen en op
andere momenten meldden ze dat er wordt gewerkt met bepaalde codes,
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam sociaal beleid,
maatschappelijke betrokkenheid en meer.
Echter het financieren van windturbines in de Drentse- en Groningse Veenkoloniën is
niets van dat alles. Daarom heeft Tegenwind Veenkoloniën de Nederlandsche bank
opgeroepen haar toezichthoudende taak uit te voeren en de banken en andere
financierders die onder hun toezicht vallen te vragen niet te investeren in deze
omstreden windturbines.
Lees de gehele brief hier; De Nederlandsche Bank 20190129.pdf

Hulde aan Burgermeester Midden Groningen
Eind januari heeft de Raad van State 3 dagen uitgetrokken voor het proces tegen
Windpark N33 (Veendam/Muntendam/Meeden). Samen met
bewonersvertegenwoordigers en andere partijen heeft Burgermeester Adriaan
Hoogendoorn zich achter het overgrote deel van zijn inwoners geschaard. Goed
nieuws dat de burgermeester de mening van een meerderheid van de inwoners
vertolkt zonder zich onder druk te laten zetten door rijk-of provinciale overheden.
Hadden meer burgermeesters in het Noorden maar deze lef!
NOS Nieuwsuur Groningse windmolenoorlog
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Toekomst Stichting Platform Storm
Veel bewonerscollectieven houden op te bestaan wanneer realisatie van de
windturbines een feit is. Echter Stichting Platform Storm kan en gaat nog jaren door.
Wat staat er in grote lijnen op de planning;
1. Alle juridische middelen aangrijpen om de windturbines tegen te houden. Er
lopen momenteel 3 procedures en dat zijn zeker niet de laatste.
2. Na mogelijke realisatie van de ene “LOFAR” testturbine bij de gebroken lijn
tussen Nieuw-Buinen en 1e Exloërmond, nog meer bewoners bewust maken dat
er nog 44 van die krengen van 210 meter hoog bij komen.
3. Politici op elk niveau benaderen en berichten over de ondemocratisch manier en
rampzalige effecten van windturbines
4. Overleg en facilitatie van een regionaal gezondheidsonderzoek
5. Ondersteuning Stichting Windturbine Mega Claim.
6. Toezien op handhaving overtredingen windinitiatiefnemers
7. Toezien op ontwikkeling van extra Windturbineplannen in de Veenkoloniën
8. Etc. etc.
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.

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
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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
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