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Reactie bestuur Stichting Platform Storm
n.a.v. arrestaties
Stichting Platform Storm heeft met verbijstering kennis genomen van de arrestatie van drie
personen die in verband worden gebracht met illegale acties rondom de nieuw te bouwen
windparken in Groningen en Drenthe.
De stichting heeft reeds eerder afstand genomen van deze acties, ondanks haar begrip voor
de gevoelens van onmacht en woede die leven bij de omwonenden.
Vooralsnog zullen wij de uitkomst van het politieonderzoek moeten afwachten.
Zoals in de media duidelijk is geworden, is dit nog niet afgesloten.
Tot dat moment geldt voor ons dat in dit land iedereen onschuldig is totdat het tegendeel is
bewezen.
We zullen ondanks de nare gebeurtenissen afgelopen week doorgaan met ons verzet tegen de
komst van de turbines de Drentse Monden, op de manier zoals wij dat tot nu toe altijd
hebben gedaan: via de weg van de openbare rechtsorde.
De stichting heeft onlangs na overleg besloten zich aan te sluiten bij een samenwerking met
meerdere anti-windmolengroeperingen in het land die een serieus onderzoek starten over de
gang naar het Europese hof van Justitie. Daarnaast loopt er nog steeds een procedure bij de
Raad van State (we wachten al meer dan 6 maanden op een datum voor een hoorzitting)
en vragen wij uw aandacht voor de trailer die wij willen maken. (zie pagina 2)
Er is/wordt de inwoners van Groningen en Drenthe op een dramatische manier onrecht
aangedaan. En er staat ons nog veel meer onrecht te wachten wanneer we niet door gaan met onze
strijd.

Wij zien het als onze taak om dit tot op het hoogste niveau aan de kaak te stellen.
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Beste allen,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende; binnenkort zullen er opnames gemaakt worden
voor een korte filmtrailer. Deze filmtrailer heeft als doel de inwoners van Nederland en de regering
wakker te schudden. Wij willen vanuit Drenthe en Groningen een statement maken niet alleen in
woord maar vooral ook in beeld, want beelden komen vaak sterker bij de mensen binnen. De trailer
moet inspelen op het gevoel maar ook op de herkenning bij de kijkers. U kunt iets doen. Namelijk
ons steunen door aanwezig te zijn op de dagen van de opnames. Het is belangrijk dat we onszelf
laten zien, niet alleen zeggen waar we voor staan maar het ook laten zien is van belang om een
grote impact te creëren.
De regering heeft lang genoeg haar gang kunnen gaan; nu is de beurt aan ons om nog harder terug
te vechten. In het verleden is gebleken dat het erg moeilijk is een grote groep mensen te
mobiliseren omdat de meeste mensen het probleem heel erg vinden maar denken dat er toch niets
meer aan te doen is. Op die manier komen we alleen nergens. Mensen die slachtoffer worden door
de beslissingen van de overheid en zich machteloos, boos, en verdrietig voelen moeten gezien en
gehoord worden.
Met noodzaak vragen wij u daarom u aan te melden voor de realisatie van de film trailer.
Wij vragen u jong en oud om dit met elkaar als grote gezamenlijke gemeenschap te doen. Om met
elkaar te laten zien wie wij zijn en waar we voor staan. Motiveer vooral ook de mensen om u heen
want het heeft zeker wel zin!!
Er is een script geschreven met een verhaal dat past bij hetgeen dat ons op dit moment overkomt.
Met als hoofdthema welk probleem hebben wij nu en wat geven we straks door. Het is daarom ook
niet de bedoeling dat het alleen maar acteren is maar dat de mensen die bereid zijn te helpen dit
ook echt zo voelen. Deze mensen zijn zeer belangrijk want dit maakt het verhaal compleet.
Wat we zoeken is:
o 3 of 4 generaties (man of vrouw met kinderen, kleinkinderen.)
o Gezin 2 ouders, 2 kinderen (jongen en meisje)
o Gezin vader scene vroeger/ 5 kinderen/ moeder
o Ook oude foto’s o.i.d. beschikbaar van de locatie van vroeger
o Diverse mensen (totaal 24 personen) die (apart van elkaar) iets willen zeggen (dit is
volgens een script) en dit mogen mensen zijn van diverse leeftijden, mannen en
vrouwen. (waarvan 1 vrouw met kinderen)
Als u/uw gezin mee wilt werken als acteur/ slachtoffer dan kunt u contact opnemen met:
Kirsten Kruze emailadres: filmtrailer@platformstorm.nl
Voordat we starten met de opnames zullen wij alles met u doornemen zodat u weet wat u kunt
verwachten.
Zodra de trailer klaar is kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de film zo veel mogelijk via
internet / social media/ tv / YouTube verspreid wordt. Ook hierin speelt u een belangrijke rol,
samen hebben we een immens groot netwerk waardoor we veel mensen deelgenoot/aanschouwer
kunnen maken. Ons verhaal moet gehoord worden en de strijd is nog lang niet gestreden.
Wij zien graag uw deelname in de mail verschijnen.
Wij rekenen op u!
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Meldpunt
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

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 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

YouTube

Twitter
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