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Raad van State Herzieningsverzoek
Op 26 maart 2019 diende het Herzieningsverzoek bij de Raad van State in Den Haag. In dit
proces vroeg Stichting Platform Storm, bij monde van Cor van Ginkel, om de uitspraak van 21
februari 2018 (inpassingsplan, omgevingsvergunningen, enz) te herzien. Het is inmiddels
bewezen dat wonen in de buurt van windturbines gezondheidsrisico’s met zich brengt en we
kunnen alleen maar hopen dat de rechters dit inmiddels onderkennen. Wij wensen ze veel
wijsheid toe.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft niet voldaan aan het verzoek
van de initiatiefnemers om nog dezelfde dag uitspraak te doen. Wel hebben de raadsheren
aangegeven dat zij hun best zullen doen om binnen zes weken uitspraak te doen.
Wij bedanken iedereen voor de machtiging, woorden van steun en donaties.
DvhN Raad van State beraadt zich en geeft Platform Storm sprankje hoop

Wat loopt er nog meer?
Beroep van Platform Storm in de 3e fase
Er is nog steeds geen datum bekend wanneer de zitting zal zijn voor de 3e fase (ook wel 2e
mandje vergunningen genoemd). Platform Storm wacht op een uitnodiging voor de zitting bij
de Raad van State.

Bezwaar tegen monitoringsplan gebiedsbescherming
Op 11 maart 2019 heeft de Commissie Rechtsbescherming van de provincie Drenthe het
bezwaar van Platform Storm tegen het door Gedeputeerde Staten van Drenthe (G.S.)
goedgekeurde monitoringsplan gebiedsbescherming behandeld. Deze commissie brengt
advies aan G.S. uit, waarna G.S. een beslissing op ons bezwaar dient te nemen. Inmiddels is de
termijn voor het doen van uitspraak op ons bezwaar met zes weken verlengd.

Brief aan De Nederlandse Bank
Een verzoek voor onderzoek en handhaven aan de Nederlandse Bank naar de zorgplicht van
de RABOBANK m.b.t. de windplannen in relatie met de waardedaling van onze huizen
(hypotheek), is gedaan. Door het windpark te financieren, zet zij onze huizen onder water.
Deze brief is destijds verzonden en inmiddels heeft de Nederlandse Bank gereageerd.
Er is toegezegd dat onze brief zal worden doorgezonden naar de afdeling die de Rabobank
controleert.
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Wat loopt er nog meer?
Kifid
Naast De Nederlandse Bank is er ook nog het Kifid. Deze organisatie behandelt klachten over
financiële dienstverleners. Op dit moment werken wij aan een brief voor het Kifid.
Want feit blijft: de banken hebben een zorgplicht voor u als klant.

Vervuilde grond strafbaar bloot gelegd -> aangifte
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben bestuursrechtelijk actie ondernomen op de
melding dat er door beschermingsdoek is gegraven en in vervuilde grond is gewerkt.
G.S. een brief verzonden dat de schade hersteld dient te worden.
Platform Storm heeft daarop besloten aangifte te doen. Het betreft een milieumisdrijf
waarvoor volgens ons alleen een bestuursrechtelijke aanpak niet voldoende is.
Begin maart is er daarom aangifte gedaan bij de Hoofdofficier van Justitie van het
Arrondissementsparket Noord-Nederland. Uiteraard is er ook een kopie verzonden aan het
College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Heien zonder inlichten direct omwonenden ->
strafbaar feit -> aangifte
Op 2 april 2019 is begonnen met de bouw van de eerste turbine van het project De Drentse
Monden. Dat start met het heien van 34 palen. Er is hierover geen communicatie geweest met
de direct omwonenden en op basis van de omgevingswet hadden zij van te voren op de
hoogte moeten worden gebracht. Daarom heeft Stichting Platform Storm aangifte gedaan.
DvhN Platform Storm hakketakt met windboeren over begin heiwerk
RTVnoord Eerste windmolen Drentse Monden wordt gebouwd ondanks verzet

Nulmetingen
Er is nog steeds geen duidelijkheid wat de nulmetingen betreft. De GGDen zouden zich erover
beraden en de aanbevelingen van professor Alves Pereira meenemen. Ondanks de beloftes
dat Platform Storm geïnformeerd zou worden over de voortgang is er tot op heden nog niets
bekend. Na herhaaldelijk contact met de wethouder Freek Buijtelaar blijft het onduidelijk wat
de GGDen hiermee gaan doen. Intussen gaat de tijd door en zoals het nu lijkt gaan wij geen
nulmetingen krijgen gefaciliteerd door de GGDen ondanks de beslissingen van de
gemeenteraden. Wij zullen ons beraden op volgende stappen in dit proces.
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Graag blijven wij van u foto’s of film materiaal van de grondwerkzaamheden
ontvangen. Bijzondere dieren 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 juridischplatformstorm@gmail.com

Bedreigingen
In alle media -lokaal, regionaal en landelijk- was er aandacht voor het feit dat er wederom
bedreigingen zijn verzonden en dat een aannemer naar aanleiding daarvan heeft besloten zich
terug te trekken uit het windturbine project.
Platform Storm neemt- net als tegenwind Veenkoloniën- afstand van deze dreigbrieven.
Link:

RTV Drenthe Platform Tegenwind neemt afstand van dreigbrieven

NPO radio1 interview Johan van de Veer Journalist DvhN
RTV Noord Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring
Commentaar Bedreigingen zijn ver over de grens en de Kamerleden hebben boter op hun hoofd

Goed voor milieu? Nope...insectenkiller!
Na allerlei alarmerende berichten over een desastreuze terugval van de insecten stand blijkt dat deze
nuttige beestjes nog een onverwachte vijand hebben: de wieken van de windturbine!

Telegraaf miljarden insecten te pletter tegen windmolens

Heel NL op "duurzaam"? Nope...instabiel!
Eerst kost windstroom miljarden aan subsidie en dan is er opeens zo veel energie dat het
netwerk het niet aankan. Dat gebeurde op 19 maart 2019.
"Het was zaterdagnacht niet alleen happy hour in het uitgaanscircuit. Wie ’s nachts bereid
was elektriciteit af te nemen, kreeg dat vrijwel gratis, vanwege een enorm overaanbod van
door windmolens opgewekte stroom."
Telegraaf Happy Hour met gratis windstroom
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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

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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