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Planschade
Voor Planschade komt u enkel in aanmerking, wanneer u hier woonde, voordat de plannen
van de windturbine bekend werden (Startnotitie 24 juni 2011). Wanneer u in aanmerking
komt voor Planschade, dan wordt de waardedaling van uw huis bepaald door de waarde van
uw woning op 16 september 2016 te vergelijken met de huidige waarde.
Dat bedrag minus 2 % eigen risico is uw Planschade. Vanaf 1 januari 2022 geldt 6 % eigen
risico. Daarom adviseren wij u voor die datum Planschade aan te vragen. Planschade moet
binnen 5 jaar na het besluit van de Raad van State (=21 februari 2018) ingediend zijn; de
deadline is dus 20 februari 2023. De aanvraag voor Planschade doet u bij uw gemeente.
(Zie https://www.borger-odoorn.nl/actueel/actuele-themas/windloket.html )
Wanneer de aanvraag in behandeling wordt genomen moet u € 300,00 leges betalen, die u
bij een positieve uitslag terug krijgt.
Planschade kunt u zelf regelen (met een makelaar) of door een advocaat in te schakelen.
Ook de Gemeente biedt hulp aan bij het invullen.

Gezondheid
Enkel de Gemeente Borger-Odoorn denkt, dat een geluidsonderzoek op basis van de dB(A)
meting een indicatie kan zijn voor onze gezondheid. Uit de lezing van Prof Mariana AlvesPereira weten we wel beter.
Ook de Pers (Onderzoek laagfrequent geluid bij Drents windpark weggegooid geld ) weet het.
Zij weet ook ‘fijntjes’ op te merken, dat windturbines juist geluid maken onder de 10 Hz, wat
in het geluidsonderzoek helemaal NIET wordt meegenomen.. Bij de dB(A) meting wordt pas
vanaf 70 Hz en hoger gemeten.
Door de Corona crisis (ook wij) is het verder opzetten van een eigen geluidsmeet systeem
vertraagd en contact met Mariana e.a. wordt daardoor ernstig bemoeilijkt.
We komen hier nog op terug.
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Gebiedsfonds
Gemeente Borger-Odoorn pompt de komende tien jaar half miljoen euro in gebiedsfonds windpark

Met volle medewerking van de toenmalige burgemeesters Oud en van Oosterhout, aangevuld
met mevrouw Galema van Stadskanaal werd in 2014 een draagvlak onderzoek uitgevoerd.
80% van de inwoners waren tegen de komst van de windturbines. Aangesproken door deze
overtuigende afwijzing van de windplannen door de bewoners hebben de gemeenten BorgerOdoorn en Aa & Hunze alle medewerking met het ministerie van Economische Zaken
gestaakt. Om dit verzet te breken, kregen de burgemeesters Oud en van Oosterhout een
baan aangeboden, die zij niet konden weerstaan.
En daardoor kwam de weg vrij voor zetbazen van Minister Kamp te weten koddebeier Seton
in Borger-Odoorn en in Aa & Hunze ? Daar vlotte het niet erg. Sindsdien wordt slechts 10 %
van de bewoners van Borger-Odoorn met daadkracht bediend door burgemeester Seton.
Alles moet wijken voor de bouw van windturbines; het parool vanaf dat moment.
En nu probeert deze zelfde burgemeester de spiegeltjes en kraaltjes die minister en boeren bij
elkaar gesprokkeld hebben bij ons naar binnen te schuiven d.m.v. een gebiedsfonds. Met
globaal 16.000 inwoners (=globaal 5.000 huisgezinnen) moet een bedrag van ca € 620.000
jaarlijks verdeeld worden. Dat betekent ongeveer € 100 per woning. Daarbij is geen rekening
gehouden met Stadskanaal en de opbrengst van de OZB van DDMOM. Wanneer je dat afzet
tegen de waardedaling van onze huizen, dan betekent participeren in een gebiedsfonds door
bewoners, niets anders dan dit geld op een omslachtige manier teruggegeven wordt aan de
boeren.
In de media noemen ze het "een half miljoen", dat klink veel meer dan de werkelijke
€ 620.000. En dan houdt de gemeente ook nog eens een slag om de arm want het bedrag kan
nog wel naar beneden bijgesteld moeten worden. Het is niet vreemd dat Seton geen
overeenstemming kan bereiken tussen de windboeren en de omwonenden. Nu mag een
extern bureau de plooien gladstrijken... de turbines plat strijken zou beter helpen!
Zo wordt nog meer geld uitgeven aan deze zaak wat niet naar de bewoners gaat....

Burgemeester Seton als buitengewoon opsporingsambtenaar (!!)
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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
Volg ons voor regelmatige informatie via de sociale media:

Facebook

YouTube

Twitter
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