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Platform Storm is uitgeprocedeerd
Het jaar begint met een flinke rouwrand voor de strijders tegen de aanleg van de windturbines. Eerst was er
op 24-12-19 het bericht van de Raad van State dat Platform Storm niet ontvankelijk is verklaard voor haar
bezwaren tegen de aanleg van leidingen en laadstations. Omdat de Raad van State wijst naar onze statuten,
waarin staat, dat wij strijden tegen de komst van windturbines, vindt zij dat leidingen etc. geen windturbines
zijn en dus zijn we niet ontvankelijk verklaard. Ons argument, dat zonder leidingwerk windturbines bouwen
geen zin heeft ofwel dat er zonder leidingen geen windpark is. Dit argument is door de Raad van State ter
zijde geschoven. Platform Storm is uitgeprocedeerd. Het vreemde is wel dat WindNEE en dorpsbelangen
Gasselternijveenschemond nog wel in de race zitten. Er is een zitting van de Raad van State op 13 maart
gepland waarvoor zij wel zijn uitgenodigd om hun bezwaren toe te lichten.
En nu dus het bericht van minister Wiebes dat de bouw van de overige 44 windturbines gewoon kan
doorgaan LOFAR - met 8,3 miljoen Euro smeergeld op zak - heeft er nu weinig last van (??).

Prof dr M. Alves-Pereira op DrentsGroningse bodem
In de tweede week van Januari was Prof dr Mariana Alves-Pereira weer bij ons om een tweede serie Laag
Frequent Geluids metingen uit te voeren.; nu met een draaiende windturbine. De metingen zijn uitgevoerd
op dezelfde adressen en locaties, die gebruikt werden voor de nulmeting in 2018. Binnenkort krijgen we van
Mariana de eerste resultaten te zien. Daarnaast heeft zij op diverse plaatsen nulmetingen uitgevoerd in
Meeden.
Mariana vertelde tijdens haar aanwezigheid uitvoerig over haar werk op diverse plaatsen in de wereld. Zij
toonde haar presentatie over Laag Frequent geluid (LFG) in Toronto, Canada, en gaf ook een verkorte versie,
die wij hier vertaald weergeven in PDF formaat. In deze PDF toont Mariana overduidelijk aan, dat zonder
windturbine geluid, de meting ook LFG laat zien, veroorzaakt door wind en verkeer. Hierin laat zij ook zien
wat de invloed op de uitkomst is, wanneer men al het geluid meeneemt (dB meting) en wanneer men het
geluid vrijwel volledig ontdoet van LFG (dB(A)-gewogen meting). Zij toont ook de meting, wanneer
windturbines draaien. Dan wordt een enorme piek LFG zichtbaar in het spectrum. Wanneer men alle
frequenties laat meewegen (dB-meting) ziet men een sterke toename van het totale geluidsniveau. Wanneer
men de A-gewogen meting daarnaast zet, dan blijkt LFG vrijwel volledig weg gefilterd te zijn en hoort men
vrijwel geen verschil tussen de situatie met of zonder windturbines. Wanneer men naar de tijdlijn kijkt, is
duidelijk de regelmatige pieken in het LFG gebied te zien …..Zoef …Zoef …Zoef. Horen niet, maar wel
bemerken. Mensen krijgen zonder ‘reden’ lichamelijke klachten, variërend van hoofdpijn in het begin van het
proces tot later in de tijd hart-en-vaat ziekte en/of ademhalingsproblemen., wanneer men dag-en-nacht te
maken heeft met draaiende turbines.
Bovenstaande verhaal met bijlagen zijn ook naar de Leden van de Tweede Kamer gestuurd
 https://www.dvhn.nl/drenthe/%E2%80%98Ik-zie-te-veel-mensen-lijden-om-er-aan-tekunnenverdienen%
 https://livestream.com/itmsstudio/events/8781285/videos/196181579
 http://www.platformstorm.nl/downloads/download_documenten/2020-0119%20Windsofjustice.org.uk%20Wind%20Turbine%20Noise%20and%20understanding%20the%20Sp
ectrum%20of%20Noise%2C%20Infrasound%20and%20Low%20Frequency%20Noise%20_ILFN_%20a
nd%20why%20ETSU-R-97%20is%20unfit%20for%20purpose.pdf
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Een gewaarschuwd mens telt voor 2,
en Kamerleden dan ?
Na talloze pogingen aandacht te krijgen voor een van de laatste tijd veel gediscussieerd onderwerp is er nu
een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het LFG. Als vertegenwoordiging van de actiegroepen uit
het Noorden heeft Tegenwind Veenkoloniën de stap gezet om meer actie op te eisen van de Tweede Kamer.
Er is een uitgebreide brief opgesteld met deze duidelijke boodschap. De gezondheidsschade dat door het
laagfrequent wordt veroorzaakt wordt door de minister van Economische Zaken en Klimaat volledig
genegeerd. Dit ministerie vindt, dat alles moet wijken voor deze mega planeet vervuilende en mens
ziekmakende turbines.
Tot op heden hebben enkele Kamerleden aangegeven, dat ze de brief ontvangen hebben.
En dus hebben we de Tweede Kamerleden geschreven en hen gewezen op aangesproken
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/157126/Tegenwind-Veenkolonien-waarschuwt-Kamer-voorlaagfrequent-geluid-windmolens

Geen maatregel, oplossing of antwoord
voor LFG schade
In andere landen is inmiddels al onderzoek gedaan zoals in Finland en in Duitsland maar in Nederland maken
we er nog een potje van. Eerst alles plaatsen en dan maar zien wat er van komt. Dit is niet echt de ideale
houding wanneer de gezondheid van mensen in het geding is.
Zie onderstaande linken voor de artikelen van de onderzoeken die in andere landen zijn gedaan.
 https://syte.fi/2020/01/12/infrasound-causes-harmful-health-effects-as-far-as-15-20-km-from-windturbines-the-risk-distance-grows-if-the-efficiency-amount-or-height-increases-or-in-a-long-termexposure/
 https://www.mdr.de/wissen/windkraftanlagen-infraschall-gesundheit-100.html

Maar onze gemeente dan ? Waar wij hen in de lente van 2019 om een gezondheidsonderzoek hebben
verzocht, voordat er turbines geplaatst zouden worden, hebben zij dat totaal naast zich neer gelegd.
In plaats van een gezondheidsonderzoek hebben zij dat ‘vervangen’ door een geluidsonderzoek en dan ook
nog, nadat turbines al geplaatst zijn. En daarmee kunnen zij nooit meer laten zien, dat onze gezondheid
verslechterd is. Dit Gemeentebestuur wast haar handen daarmee bij voorbaat al ’in onschuld’.
200.000 Euro zomaar uitgeven voor een gezondheidsonderzoek, dat ons niet helpt,maarenkel hen een goed
gevoel geeft. Maar wel zorgelijk kijken, wanneer er voor inwoners geld nodig is, zoals bibliotheken en andere
‘leuke zaken ‘voor de mensen.
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Verzaking van de zorgplicht
RTV Drenthe meldde, dat de RABOBANK in ‘ons’ windpark gaat investeren, samen met geld van de
Vereniging van Gemeenten en van de waterschappen; ons belastinggeld dus. Door dit windpark financieel
mogelijk te maken, duperen zij ons allemaal, maar speciaal iedereen hier met een RABOBANK hypotheek.
Met de ene hand verdient zij aan de Initiatiefnemers en anderzijds duwt zij huizenbezitters onder water.
Wij hebben de Nederlandse Bank nog aangesproken, dat de RABOBANK haar zorgplicht jegens haar
hypotheeknemers verzaakt en tevens hebben wij het Nederlandse Parlement hierover geïnformeerd.

Brief DNB 29-01-2019 Brief DNB 05-02-2020 Verkorte Brief DNB 05-02-2020 Woningen rond windparken
KLIK OP DE LINK ONDER DE BRIEF OM TE LEZEN
 http://www.platformstorm.nl/downloads/download_documenten/1.De%20Nederlandsche%20Ba
nk%2029012019.pdf
 http://www.platformstorm.nl/downloads/download_documenten/2.Tegenwind%20Veenkolonien
%20_%20Verkorte%20versie%20DNB%20%2020200205.pdf
 http://www.platformstorm.nl/downloads/download_documenten/3.Tegenwind%20Veenkolonien
%20-%20De%20Nederlanse%20Bank_Brief%2020200205.pdf
 http://www.platformstorm.nl/downloads/download_documenten/4.Woningen%20rond%20windm
olenparken%2050%20miljoen%20minder%20waard%20-%20Argos%20-%20VPRO%20RABO.pdf
En ook hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd.

En hoe zit het dan met de planschade?
Met betrekking tot planschade is het zo dat de peildatum 19 november 2016 is. Dat is de datum, waarop de
waarde van uw huis wordt gebaseerd en vervolgens doorgetrokken wordt tot heden, rekening houdend met
de prijsontwikkeling. Het tweede punt, dat wij onder uw aandacht willen brengen is uw eigen risico voor
planschade. Dat is nu 2% van de waarde van uw woning tot 31 december 2020. Daarna met het inwerking
treden van de Omgevingswet wordt dat 4%. Wanneer u een beroep wilt doen op planschade, dan is het
verstandig, dat dit jaar te doen. Welke mogelijkheden u heeft, komen we later nog op terug.

Meer hoofdschuddende acties
Evenals Jan Nieboer is ook Rypke Zeilmaker met grof politiegeweld
gearresteerd. Jan, omdat hij de Veenkoloniën ‘opruit’ en in woord en
geschrift turbines probeert te weren uit ons mooie gebied, en Rypke,
omdat hij de hoogste ambtenaar op het windturbine dossier met naam
en toenaam heeft genoemd, en hem onvriendelijk heeft
gekarakteriseerd. Ook dat is tegen het zere been van de windturbine
drammers.
En daar laat het Openbaar Minister zich door leiden, en gedraagt zich
als een verlengstuk van de Initiatiefnemers.
https://youtu.be/E7xqqk6nybg
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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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