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Gemeenten weigeren medewerking 
transport turbineonderdelen 

Nu zowel gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam beseffen wat er te gebeuren 
staat: meer dan 50.000 (!) verkeersbewegingen door hun gemeente die nodig zijn om de 

windturbines te kunnen bouwen, zijn ze op de rem gaan staan en zeggen ze nee tegen het 
transport door hun gemeente. Het zware transport zorgt niet alleen voor overlast maar ook 

voor schade en er moet veel gekapt/gesnoeid worden.  

En wij kunnen ze geen ongelijk geven! Sterker nog: in augustus 2018 waarschuwden wij alle 
betrokken gemeenten al voor de enorme overlast die het grote transport voor de gemeente 
zou gaan betekenen.  Toen kwam er geen reactie; het is goed dat de wethouders van 
genoemde gemeenten nu dit standpunt hebben ingenomen. 

 
Borger-Odoorn en Stadskanaal hebben nog niet van zich laten horen. 

En omdat het vervoer ook over provinciale wegen gaat zijn er brieven vanuit Storm verzonden 
naar provincies Drenthe en Groningen om hetzelfde te doen en nee te zeggen tegen dit zware 

transport. 
 

Menterwolde info Na Oldambt zegt ook Veendam nee tegen transport windmolenonderdelen 
DvhN Rijk kan transport van windturbines juridisch afdwingen 

RTV Noord van 17.40.15 tot 17. 44.35 uur  
 

Wel jammer van Aa en Hunze  
RTV Drenthe Aa en Hunze met partijen in gesprek over windmolentransport 

 
En de provincie vindt alles prima.. 

RTV Drenthe Provincie geeft ontheffing voor transport windturbines 

 
Nog meer jammer... 

Gemeente Borger Odoorn stuurt nog niet eens een ontvangstbevestiging. Maar als iemand uit 
onze achterban informatie vraag over de transporten wordt daar wel op gereageerd door de 

verkeerskundige ambtenaar. Uiteraard komt dat antwoord dan weer bij ons terecht en vragen 
wij ons af waarom de gemeente niet eens de moeite neem om onze brief te bevestigingen 
laat staan de vragen te beantwoorden. Inmiddels heeft de gemeente telefonisch contact 

opgenomen. Antwoord kan nog wel twee weken duren.. er wordt aan gewerkt... 
 

Het is dus nog steeds onduidelijk wat de route gaat worden.  
Ziet u schade of heeft u schade door het transport? Wij horen het graag! 

 
 

file:///D:/Bewaar/Downloads/actiebericht%2074.pdf
https://www.dvhn.nl/groningen/Rijk-kan-transport-van-windturbines-juridisch-afdwingen-24423675.html?fbclid=IwAR2wdxlz5DqhpVXO40vx94YNXa8GyOsH-eGp5Yfzb97XRZAzBWKEbJfXsUk
https://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20701/Oetse-op-Noord/aflevering/24020
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/147180/Aa-en-Hunze-met-partijen-in-gesprek-over-windmolentransport?fbclid=IwAR0OWX4po7mVUKse8TWPknwCwzSg56ihKRITa7kUbYxKez99x8JgSjTle98
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/147864/Provincie-geeft-ontheffing-voor-transport-windturbines
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Plakje cake erbij? Nee, dank u! 
Windboer Bartelds, hier in het filmpje, die op 4 windturbines rekent (die loopt lekker binnen) vindt dat  
het NU tijd is om met elkaar in gesprek te gaan en dat onze burgervader dat draagvlak maar moet gaan 

regelen.  Hij doet een beroep op burgervader Jan Seton die beweert Cita Slow te zijn, ons terroristen 
noemt en tot nu toe wel erg bereid is gebleken de kar te trekken voor de initiatiefnemers terwijl 82 % 

van zijn eigen gemeente tegen de plaatsing van de windturbines is. Misschien moet dhr. Seton zijn 
functie opnieuw bezien: stroman en loopjongen van de initiatiefnemers i.p.v. burgervader voor alle 

burgers van de gemeente Borger Odoorn.  Een burgemeester hoort er voor alle burgers te zijn en niet 
alleen voor die kleine kliek die iets wil, dat ten koste gaat van de andere inwoners! 

 

 

Waarschuwing 
We willen graag waarschuwen voor het plaatsnemen in een coöperatie van de Windvogel.   

Als u deelneemt aan een dergelijke coöperatie wordt u een initiatiefnemer.  
En logischer wijs volgt daar uit dat u dan geen beroep meer kan doen op planschade.  

Want als u ergens zelf aan meewerkt kunt u uiteraard daarna daar niet een bezwaar tegen 
indienen. 

 

 

Aangifte van twee milieudelicten 
In maart jl. hebben wij aangifte gedaan van het plegen van twee ons inziens ernstige 

milieudelicten. Tijdens graafwerkzaamheden voor het leggen van kabels in Nieuw-Buinen 
kwam na beschadiging van geotextiel vervuilde grond boven. Dit werd niet - zoals het hoort - 
direct gemeld en er werd, terwijl er direct met graven gestopt had dienen te worden, gewoon 

doorgegaan met het graven. 

Na het sturen van een rappel brief bleek dat de hoofdofficier van justitie te Groningen de 
aangifte had doorgestuurd naar het Functioneel Parket te Zwolle. Dit Parket is o.m. belast met 

de vervolging van milieudelicten. Inmiddels had Gedeputeerde Staten van Drenthe besloten 
tot een zgn. bestuurlijke afdoening en aan de betrokken aannemers opdracht gegeven tot het 
verwijderen van de vervuilde grond en het herstellen van de schade, hetgeen voor eind april 

jl. diende te zijn uitgevoerd. 
Eind mei jl. deelde de officier van justitie mee dat er door een rechercheur een controle was 

gedaan op de herstelwerkzaamheden en dat alles in orde was bevonden. Vervolgens heeft de 
officier van justitie besloten geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Tegen deze beslissing 
kan op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) bij het Gerechtshof Den 

Haag een beklag worden ingediend. Hoewel wij met deze afdoening niet tevreden zijn en 
vinden dat de plegers van ernstige milieudelicten er te goed vanaf zijn gekomen hebben wij 
besloten geen beklag ex artikel 12 Sv. in te dienen. Gedeputeerde Staten van Drenthe en de 

officier van justitie hebben alles voor de initiatiefnemers van het windpark en hun 
aannemers met de mantel der liefde en een laagje grond bedekt. 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/146996/Windboeren-Drentse-Monden-We-moeten-met-elkaar-in-gesprek?fbclid=IwAR1U_DwbrpirrYf83eSklGYElxQmjNmsEpYatOPIPFrUgGKhIOFwtrkoKXo
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Beroepschrift tegen vergunningen fase 3 
Wij geven u een beknopt overzicht van de stand van zaken. 

Medio december 2018 hebben wij ons beroepschrift tegen de in fase 3 verleende vergunningen voor 
het windpark ingediend. Inmiddels hebben wij enkele verweerschriften van o.m. de minister van 

Economische Zaken en Klimaat, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, en de advocaat van de initiatiefnemers ontvangen. 

Zoals bekend hebben wij met een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening aan de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzocht te beslissen tot stillegging van de reeds 

begonnen werkzaamheden (leggen van kabels, aanleg wegen, bouw windturbine 2.1, enz.).  
Ons verzoek is afgewezen. 

Vervolgens ontvingen wij een brief van genoemde Afdeling om toe te lichten dat onze stichting 
belanghebbende was in deze beroepsprocedure tegen de vergunningen. In ons antwoord hebben wij 
uitvoerig uiteengezet dat onze stichting o.i. belanghebbende is. Na het verzenden van ons antwoord 
hebben wij niets meer van genoemde Afdeling gehoord. Wij hebben telefonisch nagevraagd of er al 

een zittingsdatum bekend was, maar dit is niet het geval. 
Inmiddels zijn na het indienen van ons beroepschrift op 14 december 2018 zes maanden verstreken. 

Op alle documenten in de lopende procedure is vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 
Dit houdt in dat de rechter, hier de Afdeling, binnen zes maanden na ontvangst van het beroepschrift 

op het beroep moet beslissen. Binnen genoemde zes maanden dient de zitting plaats te vinden en 
meestal zal de uitspraak zes weken na de zitting worden gedaan. 

HELAAS! Op overschrijding van termijnen door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State staat geen sanctie. Dit is in schrille tegenstelling tot de sanctie op overschrijding, zelfs met één 

dag, van de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift door een burger. 
Deze gang van zaken is duidelijk een voordeel van de initiatiefnemers daar de werkzaamheden 

voortgezet kunnen worden. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Geen maatregelen voor bescherming van de bevers 
Medio februari jl. hebben wij Gedeputeerde Staten van Drenthe (G.S.) geattendeerd op de 
aanwezigheid van bevers in het gebied waar de windturbines 2.3 en 2.4 gebouwd zullen gaan worden 
en er toegangswegen zullen worden aangelegd. G.S. heeft ons geantwoord dat er nogmaals een 
ecologische beoordeling zal worden gemaakt en dat er na ontvangst van de ecologische toets een 
nieuwe beoordeling zou plaats vinden. Indien er een ontheffing zou worden verleend dan zouden 
ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd. Na februari jl. hebben wij niets meer van G.S. vernomen.  
 
Inmiddels is ons bekend dat er een ecologische toets is uitgevoerd, waarvan de resultaten ons niet 
bekend zijn. Wel hebben wij inmiddels geconstateerd dat personeel van aannemers de landweg direct 
aan de noordzijde van de Dreefleiding gebruikt en met dit gebruik de toegang tot de beverburcht aan 
de waterkant op ca. 10 meter passeert.  
Wij zijn van mening dat met name dit bouwverkeer een ernstige verstoring van de directe 
leefomgeving van de bevers inhoudt. Tegen deze verstoring van de leefomgeving van de 
beschermde bevers wordt niet opgetreden. 
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Goedkeuring monitoringsplannen 
gebieden- en soortenbescherming 

 
Ons bezwaar tegen het goedkeuringsbesluit monitoringsplan gebiedenbescherming is door 

Gedeputeerde Staten van Drenthe (G.S.) na advies van de Commissie rechtsbescherming niet-
ontvankelijk verklaard. Genoemde commissie en G.S. zijn van oordeel dat onze stichting geen 

belanghebbende is. 
 

Inmiddels is het goedkeuringsbesluit monitoringsplan soortenbescherming ter inzage gelegd, waarna 
wij een pro forma bezwaarschrift hebben ingediend. Na ontvangst van een pro forma bezwaarschrift 

dient G.S. een termijn te geven voor het indienen van de gronden van bezwaar. G.S. heeft ons 
vervolgens medegedeeld dat het bezwaarschrift in handen van de Commissie rechtsbescherming was 

gesteld en ons gevraagd toe te lichten waarom onze stichting belanghebbende is. Een termijn voor het 
indienen van de gronden van ons bezwaar werd nog niet gegeven. In ons antwoord hebben wij 
vermeld dat de wijze van bekendmaking van het goedkeuringsbesluit niet aan de voorschriften 

voldeed - een algemeen belang voor elke burger- en toegelicht dat onze stichting o.i. belanghebbende 
is. Voorts hebben wij opnieuw verzocht om het stellen van een termijn voor het indienen van de 

gronden van ons bezwaar. Inmiddels is er al weer een maand verstreken, terwijl wij nog geen 
antwoord hebben ontvangen. 

  
 

 
Wiebes geeft antwoord  

 
Radioprogramma Argos zond in april op NPO Radio 1 een programma uit waarbij stilgestaan werd bij 
de strijd om windpark N33. In de Kamervragen wordt Wiebes gevraagd of hij de waardedaling van 
woningen rondom het Groningse windpark erkent en of hij bereid is een nieuw, onafhankelijk 
onderzoek in te stellen naar de waardedaling van woningen rondom windparken.  Wees 
gewaarschuwd: het lezen van Wiebes zijn antwoorden kan een negatief effect hebben op uw humeur! 
 
Het gehele document Kamervragen en antwoord denBeckerman, Moorlag en Mulder over de 
miljoenen waardedaling van huizen door windparken 
 

 
Informatief filmpje.. en dat x 45 ! 

Zo duurzaam..... 
 

DvhN Drenthe Zo wordt een windmolen van 210 meter hoog gebouwd 
 

file:///D:/Bewaar/Downloads/den_Beckerman,_Moorlag_en_Agnes_Mulder_over_de_miljoenen_waardedaling_van_huizen_door_windparken%20(1).pdf
file:///D:/Bewaar/Downloads/den_Beckerman,_Moorlag_en_Agnes_Mulder_over_de_miljoenen_waardedaling_van_huizen_door_windparken%20(1).pdf
https://www.dvhn.nl/drenthe/Zo-wordt-een-windmolen-van-210-meter-hoog-gebouwd-24374826.html?fbclid=IwAR3wvJZybYG7-qp21NIw6WNl0-P61KHl-NuqavcQ_8FwYtT-xsoPLqwbw8k
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Verduurzaming van onderaf 
DvhN Wij willen verduurzamen maar dan wel democratisch 

 

 
Advies aan initiatiefnemers:  

scherp vanaf de eerste claim! 
In dit artikel worden de initiatiefnemers gewaarschuwd: "Pas op; als er een persoon komt met  
een claim, dan kunnen er meerderen volgen! En als je dan bij de eerste claim ruimhartig bent 

geweest kan je dat veel geld kosten." 

 

 
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 
 

 
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 
 

 
 

https://www.dvhn.nl/economie/%E2%80%98Wij-willen-verduurzamen-maar-dan-wel-democratisch-23603756.html
https://www.saoz.nl/blog/initiatiefnemers-let-op-planschade-advies-contra-expertise/
http://www.platformstorm.nl/nieuwsbrief/afmelden
file:///D:/Bewaar/Documents/Storm/actieberichten/juridischplatformstorm@gmail.com
http://www.platformstorm.nl/meldpunt
mailto:juridischplatformstorm@gmail.com
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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. 

 

 
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    

 

https://www.facebook.com/wind.handel/?fref=ts
https://twitter.com/InfoPlatform

