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Initiatiefnemers zijn begonnen! 
En mogen van de Raad van State door werken. 
Als voor de zitting blijkt, dat nog even de voorzieningsrechter gewisseld is naar 
degene die de eerste twee beroepen ook van ons heeft afgewezen, dan weet je 
al hoe de uitspraak zal zijn..... daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. 
Slechts één rechter die alles voor waar aanneemt van de initiatiefnemers, Enexis 
en Economische Zaken en alles wat Storm inbrengt, in twijfel trekt. Een dure 
poppenkast onder het mom van rechtspraak... alweer....  
dus: op naar de volgende zitting! Want de rechter gaf wel aan dat onze Stichting 
belanghebbende is bij de hoofdzaak en dus incasseren we deze klap ook, gaan 
wij door en wachten de datum voor het volgende proces af.  
 
Iedereen dank voor de steun die wij mochten ontvangen in de vorm van 
opbeurende woorden per mail/Facebook  of machtiging (deelnemers € 121,= 
traject). Het doet ons goed deze strijd samen te voeren. 
 

RTV Drenthe:  Raad van State wijst verzoek Platform Storm tot stilleggen 
werkzaamheden windparken af 

 

 

En wat gaat Storm nu doen? 
Storm gaf al eerder aan om te onderzoeken of er een herzieningsverzoek 

mogelijk is. De uitspraak m.b.t. Fase 1 en Fase 2 is al gedaan; Fase 3 moet nog. 
Maar in de tussentijd zijn er nieuwe onderzoeken en nieuwe feiten naar boven 
gekomen. Deze wil Stichting Platform Storm onder de aandacht van de rechter 

brengen en dus starten we een nieuwe procedure bij de Raad van State op. 
 

Daarom vragen wij u nogmaals om uw steun  
en vooral: uw handtekening. 

 -uiteraard zijn er voor u geen kosten aan deze machtiging verbonden; de kosten 
worden door de Stichting gedragen- 

 per post naar: Zuiderdiep 189 9521AE Nieuw Buinen 
per mail naar: juridischplatformstorm@gmail.com 

DEADLINE: MACHTIGING UITERLIJK 27 febr bij STORM!! 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/143947/Raad-van-State-wijst-verzoek-Platform-Storm-tot-stilleggen-werkzaamheden-windparken-af?fbclid=IwAR1zemeiSEpmJssO9cHc4xtEzCQ83BrD9jwMrmkzQbe1A7T3oMuMRsbOih8
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/143947/Raad-van-State-wijst-verzoek-Platform-Storm-tot-stilleggen-werkzaamheden-windparken-af?fbclid=IwAR1zemeiSEpmJssO9cHc4xtEzCQ83BrD9jwMrmkzQbe1A7T3oMuMRsbOih8
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STICHTING PLATFORM STORM 
 
 
Machtiging 
 
 
Ondergetekende …………………..............................................................................................  
 
Adres.......................................................................................................................………….. 
 
Woonplaats ……………….........................................................................................................  
 
 
verklaart hierbij dat hij/zij* het eens is met het door de Stichting Platform Storm ingediende  
herzieningsverzoek met betrekking tot de uitspraak van 21 februari 2018 van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de besluiten (fase 1) aangaande het 
inpassingsplan Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, de Natuurbeschermingswet en 
de omgevingsvergunningen deelgebieden DEE, RH en cluster DEE, alsmede de op deze 
besluiten betrekking hebbende wijzigingsbesluiten (fase 2). 
 
 
Hij/zij* verzoekt het bestuur van de Stichting Platform Storm om zijn/haar* belangen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de ruimst mogelijke zin te behartigen. 
 
Datum & handtekening volmachtgever: 
 
 
datum     handtekening 
 
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
LET OP: *S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 
 

Stichting Platform Storm, p/a Zuiderdiep 189, 9521 AE Nieuw-Buinen  KvKnr. 52992098 
per mail naar: juridischplatformstorm@gmail.com 

 

MACHTIGING UITERLIJK 27 febr. bij Stichting Platform Storm! 
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Wat loopt er nog meer? 
Brief aan De Nederlandsche Bank 

Een verzoek voor onderzoek en handhaven aan de Nederlandsche Bank naar de 
zorgplicht van de RABObank m.b.t. de windplannen in relatie met de 

waardedaling van onze huizen (hypotheek); door het windpark te financieren, 
zet zij onze huizen onder water. 

Deze brief is aangetekend verzonden maar voor de media hield DNB nog even 
vol de brief niet ontvangen te hebben. Tot op heden geen reactie. 
plus artikel: DvhN Tegenwind roept hulp in van bankbaas Knot 

 
 

Brief aan de Gemeente Borger-Odoorn 
De initiatiefnemers hebben, zoals in het vorige bericht gemeld, omgevingsraden 
opgericht en willen in gesprek met de bewoners. Storm vindt dat geen goed idee 

en heeft u al gevraagd daar heel goed over na te denken voor u op een 
dergelijke uitnodiging ingaat. Omdat ook de gemeente gevraagd is, hierin een rol 

te spelen; heeft Storm de gemeente deze brief  geschreven met de uitleg van 
ons standpunt en het verzoek vooral niet mee te werken aan deze 

omgevingsraden.  
 

Bever aangemeld 
Nadat wij erop geattendeerd werden, dat er een bever in het zoekgebied zit,  
hebben wij direct contact opgenomen met de betrokken instanties (en pers)  
met het verzoek de  bever(s) te beschermen. Zoals we wel vaker zien komt er 

dan een lauwe reactie vanuit de overheden, want optreden en handhaven doen 
ze het liefst alleen als het hen uitkomt.  Er is zelfs al een melding geweest dat er 
iemand met een vangnet is gespot... Alle reden dus om dit goed in de gaten te 

houden. 
 
 

DvhN:  Legt knagende bever bouw Drents windpark stil? 
NMF Drenthe Bevers in de hunze  

 
 
 
 
 

http://www.tegenwindveenkolonien.nl/Downloads/Tegenwind%20Veenkolonien%20-%20De%20Nederlanse%20Bank%2020190129.pdf
https://www.dvhn.nl/groningen/Actiegroep-Tegenwind-Veenkoloni%C3%ABn-roept-hulp-in-van-bankbaas-Knot-24164348.html
http://www.platformstorm.nl/downloads/Persbericht/2019-02-18%20Brief%20Omgevingsraad-1.pdf
https://www.dvhn.nl/drenthe/Legt-knagende-bever-bouw-Drents-windpark-stil-en-andere-laatst-mogelijke-rechtmatige-stappen-24167221.html?fbclid=IwAR3qx-VfafRcAeTj3F-Zn0K1gug6UhMcYM4hYVWInf6a2IP9rHI3Unx3HV4
https://www.nmfdrenthe.nl/groene-agenda/bevers-in-de-hunze/
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Vervuilde grond boven gekomen na graafwerkzaamheden 
Een oplettende bewoner meldde ons dat er bij graafwerkzaamheden bij de 

Stationsstraat in Nieuw-Buinen vervuilde grond naar boven is gekomen. 
De graafmachines gingen door het beschermende doek, dat de onderliggende 
vervuilde grond moet scheidden van de bovenliggende goede grond. Destijds 
was dat een goedkope oplossing, maar nu komt toch de vervuiling weer naar 

boven.  
  

De reactie van de Omgevingsdienst Groningen, Toezichthouder 
Bodemsaneringen: "De RUD Drenthe is bezig om met Enexis afspraken te maken 
om het worteldoek weer te herstellen en over het vervolg van de 
werkzaamheden. Afgesproken is dat de provincie Drenthe voor deze locatie, 
conform eerder, het toezicht op deze locatie doet. "  

Gevalletje zand erover en opgelost. En dat terwijl er een misdrijf is gepleegd! 
 

Kennelijk moeten we ons recht hoger opzoeken want er wordt niet serieus 

omgegaan met dit misdrijf/milieu delict.  

Graag blijven wij van u foto’s of film materiaal van de grondwerkzaamheden 
ontvangen.  Bijzondere dieren of bevervangers gespot?  Vervuilde grond boven 
gekomen bij werkzaamheden? Bent u getuige van deze werkzaamheden?  
Ook daar zijn wij in geïnteresseerd!  
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 
 

 
Het beschadigde doek, vervuilde grond boven en olieresten. 
 

 

 

http://www.platformstorm.nl/meldpunt
mailto:juridischplatformstorm@gmail.com
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Kosten energieakkoord € 1600 per jaar per gezin! 
 

BREAKING : de kosten van het energieakkoord 
zijn bekend. 

In 2020 zal een vier persoonsgezin naar schatting 
ongeveer 1600 euro (per jaar) kwijt zijn aan het 

Energieakkoord!  
DAT BEDRAG IS VOOR VELEN HUN VOLLEDIGE 

VAKANTIEGELD! 
 Let op: dit zijn de kosten tot het moment dat het 
nieuwe klimaatakkoord in 2020 van kracht moet 

worden.  
Dan komt er alleen nog meer bij voor de 
volgende duurzame doelstelling. Dat uw 

belasting geld naar de subsidie ontvangers gaat 
voor o.a. - u raadt het al- turbine-exploitanten! 

(geheugensteuntje; alleen al ons project is goed voor 527 miljoen subsidie die 
u en wij betalen als extra opslag op uw energierekening. SDE+opslag )  

Energienieuws kosten energieakkoord 

 

En die energierekening.. die wordt veel hoger dan het 
kabinet u wilde laten geloven! 

Er was al voor gewaarschuwd door diverse sites maar het kabinet ontkende 
stellig. Nu blijkt dat het CBS heeft berekent dat de energierekening wel € 334,= 

hoger kan uitvallen. Dus toch. 
energierekening stuk hoger in 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.energienieuws.info/2019/02/kosten-energieakkoord-volgend-jaar-al.html
https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2019/07/energierekening-334-euro-hoger
https://www.telegraaf.nl/financieel/2544358/energierekening-stuk-hoger-in-2019
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En Wiebes? Die strijkt de plooien glad..  
volgens Wiebes heeft de fout van de energienota waarschijnlijk weinig 

gevolgen voor koopkracht 

Kennelijk weet hij niet dat € 334,= netto voor veel gewone burgers een flinke 
hap uit hun budget is.   
Een rekenvoorbeeld: 

Deze netto verhoging van € 334,— per jaar = bijna € 30,— per maand. Dit 
zetten we af tegen de huidige AOW-bedragen. Twee personen die samen 

wonen ontvangen bruto € 1.574,90 per maand. De verhoging van de 
energielasten komt op ca. 2% neer!. Dit percentage staat in geen enkele 

verhouding tot de verhoging van de AOW=bedragen per 1 januari jl. en de 
koopkrachtplaatjes van deze regering. 

De zoveelste leugen van onze overheid, de zoveelste financiële klap voor 
mensen met een krappe beurs. 

 

Donaties 

 
U begrijpt; 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 
 

 

https://www.ad.nl/politiek/wiebes-fout-energienota-heeft-waarschijnlijk-weinig-gevolgen-voor-koopkracht~a00d7148/
https://www.ad.nl/politiek/wiebes-fout-energienota-heeft-waarschijnlijk-weinig-gevolgen-voor-koopkracht~a00d7148/
http://www.platformstorm.nl/nieuwsbrief/afmelden
file:///D:/Bewaar/Documents/Storm/actieberichten/juridischplatformstorm@gmail.com
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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                 

     @InfoPlatform 
                Platformstorm    
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCrIZf5GZoOPewjQI4NXBGjw
https://www.facebook.com/wind.handel/?fref=ts
https://twitter.com/KarlVoshaart
https://twitter.com/InfoPlatform

