Actiebericht 79

augustus 2019

Jan Nieboer vrij
Persoonlijk woord:
"Beste mensen, graag maak ik van de mij geboden gelegenheid gebruik om mij via deze
nieuwsbrief tot u te richten en u te danken voor de vele blijken van medeleven en
steunbetuigingen zoals die ons middels bloemen, kaarten naar ons huis en naar de PI
Lelystad, e-mails, apps, sms-berichten, spontane bezoeken en telefoontjes bereikten.
Omdat het mij niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, spreek ik langs deze weg
mijn enorme waardering uit voor de onvoorwaardelijke steun en bijval die ik van u mocht
ervaren. Uw positieve aandacht in de afgelopen periode voor mij en mijn gezin gaf mij,
Marianne en de kinderen de kracht en energie om deze uiterst vervelende situatie door
te komen. Ik ben dan ook reuzeblij als vrij man weer onder u allen te zijn en blijf
beschikbaar als uw rots in de branding in dit oneerlijke proces en deze ongelijke strijd,
waarvan ik nog steeds overtuigd ben dat wij die uiteindelijk zullen winnen!
Wel is het zo dat er een schaduw boven mijn in vrijheidstelling hangt, omdat Jan H. nog
steeds in voorarrest zit. Ik spreek hier dan ook mijn oprechte hoop uit dat hij zijn leven
ook spoedig weer in vrijheid kan hervatten en wens hem, zijn familie, naasten en allen die
hem een warm hart toedragen alle kracht om deze periode goed door te komen."
Jan Nieboer
DvhN Drenthe Anti-windmolenvoorman Jan Nieboer vrij Arrestatie was complete verrassing
RTV Drenthe Verdachte windmolenterreur Jan Nieboer Ik heb niks illegaals gedaan
Hart van Nederland 4-augustus-2019 van8:50 tot 11:33

Wilt u Jan H. steunen?
U kunt een persoonlijk bericht via de Facebook pagina van Storm Meeden sturen.
https://www.facebook.com/Storm-Meeden-605144306170193/

Dan nemen zij met u contact op of zorgen zij ervoor dat u bericht wordt doorgezet.
RTV Noord Anti windmolenactivist Jan H vecht verlenging voorarrest aan
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Geluidsonderzoek
DvhN Drenthe Primeur geluidsonderzoek naar windmolens in Drentse en Groninger
windgemeenten
We zijn blij met ieder serieus onderzoek ; maar wat voor soort geluid wordt er onderzocht en
hoe? We zouden "transparant" geïnformeerd en "betrokken" worden maar hebben niets
meer van gehoord –ondanks, dat we meerdere keren contact gezocht hebben van onze kant.
En opeens lezen we over dit onderzoek in de media.
Dat doet wel wat vragen rijzen. De meest cynische gedachte is: wie betaalt, die bepaalt. Is
het mogelijk dat de gemeentes een onbekend onderzoeksbureau aanwijzen, die met een
gemeentelijke opdracht moet aantonen, dat turbines op een afstand van 400 geen probleem
opleveren? Waar de Overheid alles in het werk stelt om ongestoord turbines te kunnen
plaatsen, zou een uitslag van dit onderzoek, wel eens kunnen zijn, dat turbines plaatsen
naast huizen wel kan, maar huizen naast turbines bouwen weer niet kan . Wij zijn hier
helemaal niet bij betrokken en vrezen dus het ergste.

Gebiedsfonds perikelen
Stichting Platform Storm heeft vanaf het begin aangegeven geen vertrouwen te hebben in
een gebiedsfonds. Uit het verleden is wel duidelijk geworden dat het vaak gaat om een
schamel bedragje (wat vaak al vaststaat) wat in geen verhouding staat tot de daadwerkelijke
schade. En de verdeling is vaak ook een drama. Dat schamele bedragje wordt dan vaak
verdeeld over heel veel huishoudens in de vorm van een "investering in het algemeen
belang".
En dat kan een wipkip zijn; een sportveldje o.i.d. . Een goed gebaar voor de bühne, maar niet
voor de direct omwonenden die er niets mee opschieten. En de goedwillende burgers die
meepraten krijgen de woede van medebewoners over zich heen, die meer hadden verwacht.
Het afdingen is inmiddels begonnen. Waar de Raad van Staten praat over 2.100 m om in
aanmerking te komen voor Planschade, verkleint de gemeente Stadskanaal deze afstand al
tot 1.000 meter voor “compensatie” uit het gebiedsfonds! Dat scheelt een hoop mee
dingende adressen.
"Windpark Drentse Monden en Oostermoer meldt op haar website dat het van haar zijde om
337.500 euro per jaar gaat, terwijl Drenthe 180.000 euro per jaar in de pot wil stoppen."
Vraagt u zich ook even af waar dat geld van de 180.000 euro vandaan komt die provincie
Drenthe wilt bijleggen? Weet u het al: overheidsgeld- dat is ons geld; een sigaar uit eigen
doos!
RTV Noord Stadskanaal bakkeleit met provincie Drenthe over gebiedsfonds windpark
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Regio Deal
Eerst een gebied helemaal kapot maken en er dan weer 40 miljoen tegen aangooien.
20 miljoen uit Den Haag en 20 miljoen eigen geld- want van de gemeenten zelf.
Wat ze er mee gaan doen? Hier leest u het voorstel:
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/126470/voorstel_regio_deal_zuid_en_oost-drenthe_sept2018_1.pdf
(om te lezen -> link in de browser plakken)
Mooie woorden verkopen. Een tip van Facebook :

"40 miljoen voor de regio voor meer werk, welzijn en wonen?
Idee: Koop de windmolenboeren uit! Die doen dat vast wel voor dat geld. Dan
vertrekken mensen niet uit deze regio, is er weer meer welzijn en woongenot,
meer dorps samenhang en betalen de wooneigenaren niet voor de
waardedaling!"

LOFAR casht
De Nederlandse link is inmiddels
verdwenen, toch kunnen wij u hierover
informeren via een Engels talige link
Op 28-09-2018 heeft LOFAR 3,5 miljoen
euro gekregen om LOFAR nog gevoeliger te
maken. DUPLLO opent een laagfrequent
venster op het universum. Wat moet je hier
van denken? Weggegooid geld met al die
windturbines, als ze er komen? Of is er hier
compensatie voor LOFAR voor het filteren
van RFI (dit wordt ook veroorzaakt door
windturbines).
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Toelichting op het bouwexploit
Als er in de omgeving van uw huis een bouwproject start, kan er schade aan uw huis
ontstaan. Heiwerk kan leiden tot scheuren in de muren en schade aan uw fundering
veroorzaken. Soms moet een bouwput eerst worden drooggemaakt via bemaling. Dat kan
leiden tot verzakking, met als gevolg funderingsschade en scheurvorming. Bij bemaling
lopen voornamelijk de woningen in de directe omgeving gevaar, bij heiwerk ook de huizen
die verderop staan. Als de aannemer de nodige voorzorgsmaatregelen treft en zorgvuldig te
werk gaat, valt het risico wel mee. Helaas blijkt dat niet altijd zo te zijn.
Het is raadzaam om de bouwkundige staat van de huizen die risico lopen vast te leggen
voordat het werk start. Later kan dan vrij objectief de schade worden vastgesteld. Zo'n
rapport is in het belang van zowel de huiseigenaar als de aannemer. Toch neemt de
aannemer lang niet altijd het initiatief tot zo'n rapport.
In die gevallen is het verstandig om de aannemer aan te schrijven. Dit kan met een
bouwexploit. Hiermee dringt u bij de aannemer aan op het nemen van de nodige
voorzorgsmaatregelen en op het vooraf vaststellen van de
bouwkundige conditie van uw huis. Daarbij moet een onafhankelijk bureau worden
ingeschakeld op kosten van de aannemer of zijn opdrachtgever. Vraag altijd een kopie van
het rapport.

Met het bouwexploit stelt u de opdrachtgever en/of de aannemer tevens bij voorbaat
aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van de bouw. Wie het versturen van
een bouwexploit achterwege laat verspeelt overigens geen rechten.
Vaak is het niet helemaal duidelijk wie u moet aanschrijven. Uitgangspunt is dat u het
bouwexploit stuurt naar degene die de werkzaamheden daadwerkelijk uitvoert en dus
schade aan uw eigendommen kan veroorzaken. Vaak is dat de aannemer. Soms zijn er
meerdere bedrijven aan het werk, bijvoorbeeld ook een heibedrijf. Stuur het exploit dan ook
naar dat heibedrijf. Wanneer een professionele opdrachtgever, bijvoorbeeld een
projectontwikkelaar, een opdracht geeft, is die in de regel samen met de aannemer
aansprakelijk. Stuur in dat geval ook de projectontwikkelaar het bouwexploit. Stuur ook een
kopie naar de gemeente. De praktijk leert in een aantal gevallen dat de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht daardoor in actie komt.
U kunt de opdrachtgever of de aannemer niet dwingen een bouwkundig rapport op te
maken. Als hij weigert de bouwkundige conditie van uw huis op zijn kosten te laten
vastleggen door een onafhankelijk bureau, maak dan in ieder geval (samen met de
aannemer) foto’s van uw huis. Van belang hierbij is dat de aannemer schriftelijk erkent dat
de foto’s de situatie vóór aanvang van de werkzaamheden weergeven, zodat duidelijk is dat
eventuele gebreken die later ontstaan het gevolg zijn van de werkzaamheden.
Zodra zich gebreken voordoen is het verstandig de opdrachtgever/aannemer hierop
onmiddellijk schriftelijk te wijzen. Verzoek tegelijkertijd om herstelmaatregelen.
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Raadpleeg een deskundige (bijvoorbeeld een bouwkundig adviesbureau) als u twijfelt aan de
voorgestelde maatregelen. Mocht zich tijdens de bouw ernstige schade voordoen neem dan
contact op met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente; zij kunnen zo nodig
besluiten een bouwstop op te leggen.
Verbouwing en de buren
Als uw buren gaan verbouwen, is het verstandig wanneer zij u vooraf informeren. In zo'n
gesprek kunt u praktische punten aan de orde stellen. Bijvoorbeeld of de aannemer ten
behoeve van bouwwerkzaamheden in uw tuin wil komen, hoelang de verbouwing gaat duren
en welke werkzaamheden mogelijk overlast veroorzaken. In dat gesprek kan ook vooraf
worden aangegeven dat de aannemer die de verbouwing uitvoert een bouwexploit zal
ontvangen waarin wordt aangedrongen een rapport op te maken en de nodige
voorzorgsmaatregelen te treffen. Soms kan het verstandig zijn ook de buurman
(opdrachtgever) een (kopie van het) bouwexploit te sturen, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk
is wie de aannemer is of om de aannemer aan te sporen onderzoek te doen.
Gebruiksaanwijzing
U treft bijgaand een voorbeeld van een bouwexploit aan. Het is een kant-en-klaar-model; u
kunt de gegevens invullen. Wij adviseren u het exploit aangetekend met handtekening van
ontvangst te versturen. De hieronder vermelde punten verwijzen naar de punten in de tekst
waar u de betreffende gegevens moet invullen.
* In te vullen: appartement, vrijstaande woning, twee-onder-een-kap, hoekwoning,
tussenwoning, berging, garage, enz.
** Bij de meeste grote bouwprojecten staat de naam van de opdrachtgever en de aannemer
vermeld op een bord op de bouwplaats. Zijn deze gegevens daar niet te vinden dan kunt u
de informatie opvragen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.
*** De werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het afbreken van een bestaand
gebouw, vervolgens het graven van een bouwput, uitvoeren van bronbemalingen en
heiwerkzaamheden, optrekken van een nieuw bouwwerk. Ook kleinere werken zijn mogelijk,
bijvoorbeeld het bouwen van een dakkapel. Probeer zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven
wat er gaat gebeuren.
Voorbeeld bouwexploit op volgende pagina->
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Bouwexploit / aansprakelijkstelling
_________________________________________________________
Ondergetekende ……………………………………………………………………………………….
eigenaar van het onroerend goed gelegen aan de ………………………………………………..
nr. ……….. te ………………………………………………., postcode ………………, bestaande
uit* ………………………………………………………………………………………………………,
deelt mede aan** ………………………………………………………………………………………
opdrachtgever, kantoor houdend / wonend te ……………………………………………………...
en/of ..…………………………………………………………………………………...... aannemer,
kantoor houdend te ………..………………………………………………………………………….
dat hij/zij vernomen heeft dat opdrachtgever en/of aannemer voornemens zijn om de
volgende werkzaamheden uit te voeren:*** ……………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...….......
dat de kans aanwezig is dat ten gevolge van bovengenoemde werkzaamheden schade aan
het pand van ondergetekende zal optreden.
Ondergetekende verzoekt opdrachtgever en/of aannemer dringend, zo nodig sommeert hij,
om bij de te verrichten werkzaamheden de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en de
nodige maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde schade aan de eigendommen van
ondergetekende te voorkomen, alles in opdracht en voor rekening van opdrachtgever of
diens aannemer.
Ondergetekende stelt bij voorbaat de opdrachtgever en/of aannemer aansprakelijk voor de
schade die zal kunnen ontstaan tijdens en als gevolg van voornoemde werkzaamheden, ook
al zal deze schade pas na beëindiging hiervan aan het licht komen. Ondergetekende
verzoekt opdrachtgever en/of aannemer dringend per omgaande schriftelijk mede te delen
of
hij bereid is op korte termijn, in ieder geval voor de aanvang van de werkzaamheden, in
tegenwoordigheid van een onafhankelijke derde/deskundige, gezamenlijk de toestand van
de opstallen op te nemen, in een schouwrapport vast te leggen en controlemaatregelen
overeen te komen, alles in opdracht en voor rekening van opdrachtgever of diens aannemer.
Datum: …………………………………….
Handtekening: ………………………….…
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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

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.
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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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