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Verlenging voorarrest
DvhN Verdachten windmolenterreur Jan Nieboer en Jan H. blijven 30 dagen langer vastzitten
RTV Drenthe Jan Nieboer langer vast vanwege windmolenterreur

Vandaag zijn beide Jannen opnieuw voor de rechter gebracht en is het arrest met 30 dagen
verlengd. Op basis van wat ; vragen wij ons dan af.
Op basis van het feit dat zij het gezicht en stem waren/zijn van het krachtig verzet tegen de
windturbines en met hun voeten midden in de samenleving stonden?
Op basis van het feit dat de eerste testturbine wordt opgebouwd en dat de politiek verantwoordelijk voor de orde en rust in het gebied- liever heeft dat twee voormannen van
verzet ff vast blijven zitten totdat de windturbine staat?
Of op basis van feiten en bewijzen van betrokkenheid?
Dat laatste kunnen wij ons niet voorstellen. De eerste twee kunnen wij ons als bestuur heel
goed voorstellen. We hebben het al zo vaak meegemaakt dat de regels voor ons en ons proces
anders zijn dan voor de initiatiefnemers en openbaar bestuur. Het is politiek beleid dat de
windturbines hier komen en er zijn miljarden mee gemoeid.
Wederom kunnen we slechts afwachten hoe het proces verder zal verlopen.
Voor ons blijft: onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trailer: we zoeken nog acteurs/actrices!
De aanmeldingen komen inmiddels binnen. U kunt zich nog steeds opgeven. Als u/uw gezin mee wilt
werken als acteur/ slachtoffer dan kunt u contact opnemen met: Kirsten Kruze.
emailadres: filmtrailer@platformstorm.nl (zie vorige actiebericht 76 of mail voor meer informatie)

WIJ ZOEKEN
MENSEN VAN ALLE
LEEFTIJDEN:
VOORAL NOG
MENSEN DIE WAT
JONGER ZIJN (-55)!
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Uit de media…
RTV Drenthe Brief politie over windmolenterrorisme valt slecht en is meten met twee maten
Brief politie over windmolenterrorisme valt slecht: ‘het is meten met twee maten'
"De brief die de politie heeft gestuurd aan zo’n 60 mensen die mogelijk meer weten over het
windmolenterrorisme is bij Henk Bulder slecht gevallen. Het oud-bestuurslid van Platform
Storm is er zelfs kwaad over. “De politie meet met twee maten.”
Bulder wil weten waarom hij überhaupt op de lijst staat van mensen die de politie eventueel
meer informatie zouden kunnen geven. “Ik ben in 2012 al uit het bestuur van Platform Storm
gegaan. En bovendien woon ik al twee jaar niet meer in de Veenkoloniën”, zegt Bulder, die nu
aan de andere kant van Drenthe woont.
Toen hij nog in Buinerveen woonde vond hij ooit een groot slagersmes bij zijn brievenbus.
“Een duidelijke bedreiging. Maar de politie nam het niet serieus. Maar nu de bedreigingen
blijkbaar uit de andere hoek komen richting de initiatiefnemers van de windmolens komt de
politie wel in actie. Dat noem ik meten met twee maten.”
De brief van het onderzoeksteam windmolens van de politie bestaat uit slechts twee alinea’s en
is vooral een oproep om informatie te delen. De ontvangers worden opgeroepen te bellen met
de politie of een afspraak te maken voor een gesprek. Uit de tekst blijkt niet of de ontvanger
verplicht is om te reageren."
Niet alleen op RTV Drenthe wordt er zo gereageerd op de brieven van de politie. Ook op
sociale media verbazen mensen zich dat ze een dergelijke brief van de politie hebben
ontvangen. Enkelen daarvan hebben in het verleden zelf aangifte geprobeerd te doen tegen
agressie tegen hen. Toen gaf de politie aan geen aangifte op te kunnen nemen.
Hieronder vindt u de link van een openbare getuigenverklaring die is geschreven door een van hen:
Henk Bulder. Dhr. Bulder wilde dat deze verklaring openbaar werd gemaakt zodat niemand zijn
woorden zou kunnen verdraaien of manipuleren. Hij gebruikt harde woorden, dat is zeker, maar uit de
mond van iemand die zelf eerst bedreigd werd door windboeren, daar aangifte van deed en toen de
politie tegenover zich zag volkomen onwillig om die aangifte op te nemen, begrijpen we dat. Dhr.
Bulder is een persoon die beslist niet tegen duurzame energie is, maar wel vanaf het begin tegen de
megalomane windplannen in Drenthe. Hij heeft zelf het goede voorbeeld gegeven door het
duurzaamste huis van Drenthe te bouwen. Hij woont niet meer in Buinerveen.

Verklaring Henk Bulder
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Provinciaal monitoringsplan gebiedenbescherming
Ons bezwaar is niet ontvankelijke verklaard. Een speciale commissie heeft in al haar wijsheid
besloten dat wij "geen belanghebbenden" zijn. Gedeputeerde Staten is van mening dat de
Commissie ons bezwaarschrift op "een juiste en zorgvuldige wijze heeft beoordeeld en neemt
het door de Commissie uitgebrachte advies over."
Lekker makkelijk. Als iemand gegrond en onderbouwd bezwaar wilt maken verklaar je
diegene "geen belanghebbende" ....... probleem opgelost! Hoef je je niet meer te
verantwoorden of moeilijke vragen te beantwoorden.
Handig zo'n commissie die de hete kooltjes voor je uit het vuur haalt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactie Gemeente Borger-Odoorn
Eindelijk heeft de gemeente Borger- Odoorn antwoord gegeven op enkele van onze vragen m.b.t. het
vervoer van de windturbines over gemeentelijke wegen.
Het komt simpelweg hier op neer:
Wij maken handjeklapbegonia afspraak met de initiatiefnemers.
En voor de rest moet je niet bij ons zijn; wij doen gewoon ons werk.
Zomaar wat antwoorden op een rijtje:
"Wij hebben met de initiatiefnemers afspraken gemaakt over routering van het transport binnen de
gemeentegrenzen. De reden hiervoor is om de overlast zo minimaal mogelijk te houden."
"Voor verdere informatie over het transport verwijzen wij u naar de initiatiefnemers."
"Voor de eerste molen is geen gebruik van onze wegen nodig. Voor een aantal overige windmolens
wel. Hierover zijn afspraken gemaakt met de initiatiefnemers."
"Het is aan de initiatiefnemers om inwoners en organisaties te informeren over dergelijke
transporten."
"Het toestaan van exceptionele transporten is een taak voor ons als wegbeheerder. Als transporten
zelf geen negatieve gevolgen hebben, dan hebben wij geen grond om de transporten te weigeren. Ook
al staan wij niet achter de bouw van de windmolens zelf."
"Het niet toestaan van exceptionele transporten, zonder dat de transporten zelf zorgen voor negatieve
gevolgen, is oneigenlijk gebruik maken van onze taak als wegbeheerder. Dit staat los van ons
standpunt over de bouw van de windmolens."

Doorkliefde rotonde
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Nog meer uit de media.
...geen woorden voor…
Klik, lees en huiver.
RTV Drenthe Eerste windmolentransport verloopt zonder incidenten
DÛHH.. als je als een dief in de nacht komt en niets netjes aankondigt bij de omwonenden...

RTV Drenthe Aanwonende windmolenroute geïrriteerd over gebrekkige communicatie
--DvhN Drenthe Gemeenten ontstemd over ingrepen rotondes voor vervoer windmolens
Zelfs de gemeenten zijn niet goed geïnformeerd
"De communicatie had beter gekund." Dat riedeltje horen we al 10 JAAR!!
Kennelijk zijn ze te dom om te leren van vorige fouten want het proces blijft gewoon dooretteren!
--RTV Noord Kijken naar rotorbladen van windmolens Ga in de berm staan

DvhN Wind blaast werk aan windturbine af
"Aan de ene kant mooi dat zo wordt bevestigd dat er veel wind kan staan, aan de andere kant drukt
het ons met de neus op de feiten dat door dit soort onvoorziene omstandigheden de planning in de war
kan worden geschopt", zegt woordvoerder Elzo Springer van windpark De Drentse Monden en
Oostermoer.

Kan iemand deze man uitleggen dat wind op de grond een heel andere snelheid kan hebben
dan wind op 200 meter hoog? Triest om te moeten constateren dat de woordvoerder niet
eens goed geïnformeerd is.
--DvhN Noordelijke Rekenkamer verdiept zich in Windpark N33
Brabants Dagblad Huizenprijzen Vinkel dalen door windmolens
--DvhN Groningen Windmolens In Wieringermeer sleepten omwonenden 8000 euro per jaar aan
compensatie in de wacht
€ 8000 per jaar per omwonende? Dan wordt het hier een heel ander businessmodel met zoveel
omwonenden. Dat gaan ze hier zeker niet betalen. En inderdaad.....
RTV Noord Plan voor gebiedsfonds valt slecht We worden afgescheept met een fooi
En een voor de handliggende reden waarom Stichting Platform Storm niet zitting neemt en nooit
zitting zal nemen in een gebiedsfonds of een dergelijke 'mee praat club" is dat er nooit een serieuze
compensatie uitkomt voor de omwonenden. En bij Meeden is dat helaas maar weer eens bevestigd.
Windenergie is een businessmodel. Omwonenden zijn een vervelende kostenpost.
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Raad van State
Onze advocate heeft contact opgenomen met de Afdeling om te informeren over de gang
van zaken. Destijds was het kort geding van fase 3 afgewezen en zijn initiatiefnemers op
eigen rekening en risico begonnen met de bouw. Daarnaast is er niet op korte termijn al een
zitting te verwachten. De griffier gaf aan dat ze september en oktober aan het inplannen zijn
en daar komt deze procedure nog niet in voor.
Volgens de Crisis- en herstelwet moet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State binnen 6 maanden een uitspraak doen en wij zijn nog niet eens gehoord.
Meerdere keren is er al telefonisch contact geweest en dat leverde niets op.
Daarom is er eind juni een brief gestuurd naar de Afdeling waarin wij hen nogmaals wijzen
op deze wettelijke deadline en hen verzoeken ons op de agenda in te plannen.
Ook hier: kennelijk gelden wettelijke deadlines en regelingen alleen voor ons simpele
burgers; niet voor Nederlands hoogste rechtsorgaan.

Vakantie
Ons bestuur en vrijwilligers hebben –ondanks of dankzij- alles wat er op dit moment gebeurt
behoefte aan vakantie. Dat betekent dat de mails niet onmiddellijk beantwoord zullen
worden. Uiteraard blijven wij met beperkte mankracht achter de schermen wel doorwerken
zodat we na de vakantie er weer met volle kracht tegenaan kunnen gaan.

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
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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 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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