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Gezondheidsonderzoek eerst toegezegd;
daarna afgewezen met kul-smoes.
Gemeente Borger-Odoorn is onbetrouwbaar!
Onze reactie daarop naar de gemeenteraadsleden.
Geachte volksvertegenwoordiger,
Het door de GGD-en van Groningen en Drenthe afwijzen van een onderzoek naar de
dramatische gevolgen op de gezondheid door wonen nabij windturbines (zie ook de
meegestuurde links) is verse olie op het vuur voor de al meer dan 8 jaar door de windplannen
bedreigde en getarte Veenkoloniale inwoners.
Omdat in brede zin is toegegeven dat er met de RCR en de daarop gebaseerde windplannen in
Groningen en Drenthe grote fouten zijn gemaakt roep ik u namens de inwoners op om nu het
nog kan (er staat nog geen enkele windpaal) de gemaakte fouten te herstellen en naar het
voorbeeld van het kinderpardon, voor onze bevolking nu tot een windturbinepardon te
besluiten. Hiermee behoren de windplannen in de Veenkoloniën dan in een klap tot het
verleden en kan de rust in het gebied worden hersteld.
Het halen van de Groninger en Drentse duurzaamheiddoelstelling is daarmee ook
gewaarborgd, omdat de zonnepanelen initiatieven door de ruimschoots aanwezige en door de
bevolking gedragen geschikte locaties, hier over elkaar heen buitelen en daarmee nu al (veel)
meer opgesteld vermogen wordt gerealiseerd dan met de windplannen is beoogd.
Tegenwind Veenkoloniën
J.L. Nieboer, voorzitter/woordvoerder
RTV Noord Tegenwind Veenkoloniën Koeien in de winter worden beter behandeld
RTV Drenthe Er komt geen groot gezondheidsonderzoek in het windmolengebied
ONDERZOEK door het Federaal Milieuagentschap toont wetenschappelijk aan dat het
infrageluid van windturbines schadelijk is. Fragment uit : SWR AKTUELL RP van 25.04.2018
Zie in dit filmpje wat laag frequent geluid met sneeuw doet!

Gemeentelijk geluidsonderzoek zinloos.
De gemeente wil wel een geluidsonderzoek naar het niveau van Laagfrequent geluid in het
gebied uitvoeren (zie DvhN klap in gezicht bewoners ) Als we dan vragen met welke apparatuur
ze dat willen gaan doen, komt er weer geen antwoord. Met het gezondheidsonderzoek
hebben ze ons vanaf September(!) aan het lijntje gehouden. En moeten we nu wel geloven
dat er een deugdelijke meting gaat komen? En dan? Dan is er de bevestiging van wat allang
bekend is; dat windturbines bronnen van LFG zijn! Kom eens op voor je burgers met een goed
doortimmert plan en doe iets waar de toekomstige slachtoffers wel wat aan hebben!
Even ter herinnering: onze overheid bagatelliseert graag gezondheidsproblemen zoals bij bv.
de Q koorts, Des hormoon, siliconen borst implantaten. Inzicht komt erg, erg laat; na vele
slachtoffers . Hoeveel slachtoffers moeten er zijn voordat deze gezondheidsproblematiek
serieus aandacht en deugdelijk onderzoek krijgt? Dat niet het economisch belang voorgaat?
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Herzieningsverzoek
Raad van State doet zoveelste onbegrijpelijke uitspraak
Een herzieningsverzoek kun je indienen als er belangrijke, nieuwe informatie beschikbaar
komt die van invloed zou zijn op de genomen beslissing. Dit moet je wel binnen 1 jaar doen.
Platform Storm deed dat met het onderzoek van Prof. Vahl, dat onomstotelijk en
wetenschappelijk aantoont dat LFG van invloed is op de werking van de hartspier.
EN NU WIJST DE RVS HET HERZIENINGSVERZOEK AF omdat dit onderzoek werd ingebracht
na de uitspraak. WIE IS ER NU GEK?
RTV Noord Raad van State wijst herzieningsverzoek windpark Drentse Monden af
Uit vele uitspraken, met name die inzake windparken op land, leiden wij af dat de Raad van State niet
de burger tegen de overheid beschermt, maar de overheid tegen de burger beschermt.

Wat loopt er nog meer?
Beroep van Platform Storm in de 3e fase
Inmiddels hebben wij en onze medestrijders van WindNee een bericht ontvangen waarin de
Afdeling (lees rechters) zich afvragen of wij wel ontvankelijk zijn voor wat betreft ons bezwaar
in de 3e fase. Die 3e fase gaat namelijk over de vergunningen voor het aanpassen van o.a.
wegen voor de bouw van de windturbines en niet over de bouw van de windturbines zelf.
Die vergunningen zijn al behandeld en toegekend in de 1e en 2e fase.
Uiteraard vinden wij van wel – als je de windturbines niet naar de juiste plek kan brengen kan
je ze ook niet bouwen en wij willen volgens onze statuten geen windturbines- maar dat moet
dus apart uitgelegd worden aan de Raad van State. En zo blijven we bezig..

Hofbar
Al jaren lopen wij naast de politiek ook bij de media te leuren om aandacht voor onze zaak.
Triest om te moeten constateren dat er nu wel ruime aandacht van de pers is…naast onze
woordvoerder zijn er ook mondige burgers. Bijvoorbeeld: NPO De Hofbar

Argos
En eindelijk stort zich ook serieuze onderzoeksjournalistiek op de
windturbinehandel. Want al die miljoenen SDE+ subsidies worden
betaald vanuit de belastingopslag die iedereen betaalt op de
energierekening. Om hoeveel gaat het? En kan dat geld dan niet
beter worden ingezet?
VPRO Argos artikel De strijd om de wind
VPRO Argos Podcast De strijd om de wind - 30 minuten
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WOB verzoek

Op 18-4-2019 diende er een WOB verzoek. Dat wil zeggen; Platform Storm heeft een verzoek
gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur. Daarmee willen we o.a. de specificaties van de
windturbines - die nog steeds niet gepubliceerd zijn- openbaar maken.
Eerste grote bijzonderheid: de ambtenaar van het ministerie van EZ die hardop zei dat hij zich
niet zo goed had voorbereid en dus niet alle vragen kon beantwoorden!
Uiteraard wilde hij dat later wat bagatelliseren maar de 3 (!) rechters waren not amused.
De griffier had het genoteerd en zo blijft het staan.
Tweede grote bijzonderheid: tussen alle witgelakte pagina's -volgens het ministerie
bedrijfsgevoelige informatie- stond nog wel een stuk tekst. Uitspraak van diezelfde
ambtenaar: maar dat had ook wit moeten zijn; de publicatie hiervan moet worden gestopt!
Nogmaals moesten de rechters uitleggen dat het zo niet werkt: alle stukken van de
rechtspraak zijn en blijven openbaar.
Waarom zou je ook je werk goed doen als je toch overal mee weg komt?
En deze ambtenaren worden nog van onze belastingcenten betaald ook...
RTV Drenthe Platform Storm wil gevoelige informatie boven tafel

Het mag wat kosten...wat kan je doen met 550 miljoen?
DvhN 550 miljoen subsidie voor windparken Groningen en Drenthe maar is dit nou de beste
investering voor het klimaat

Wurgcontract
Ook wordt er steeds meer bekend over de contracten en daarmee de macht van de
windindustrie op degenen die zo'n contract ondertekend hebben.
DvhN Drenthe Terugtrekken uit windpark bij Scheemda RWE legt boer boete van half miljoen euro op

Enquête
DvhN Drenthe Rond windmolenparken Enquête Het schort aan overleg met bevolking als niets helpt
krijg je extremistische uitwassen

Ongelijke lusten en lasten
Rob Rietveld ongelijke verdeling lusten en lasten

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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Meldpunt
Graag blijven wij van u foto’s of film materiaal van de grondwerkzaamheden
ontvangen. Bijzondere dieren gespot? Geluidsoverlast?
Vervuilde grond boven gekomen bij werkzaamheden?
Verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden?
Ook daar zijn wij in geïnteresseerd!
Locatie, datum en tijdnotitie zijn cruciaal
Melding en foto’s kunt u plaatsen op ons meldpunt.
Filmpjes mag u naar ons zenden via WETRANSFER naar juridischplatformstorm@gmail.com

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.

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
@InfoPlatform

Platformstorm
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