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Kortgeding tegen de Initiatiefnemers
Om 10.00 uur op donderdag 8 oktober start het proces tegen de Initiatiefnemers
De Voorzieningrechter wordt gevraagd het huidige Plan DDMOM te toetsen aan de Europese
richtlijnen.
Hij heeft nu drie mogelijkheden:
1. Hij wijst onze eis af om hem moverende redenen > Dan naar het Gerechtshof en daarna naar
de Hoge Raad (Civiel Recht) >> Dit is het slechtste scenario.
2. De Rechter gaat toetsen, waarbij de eis is, dat de bouw gestaakt wordt en turbines stil blijven
staan. >> Is bodemprocedure, die een groot aantal jaren kan duren.
3. De Rechter legt deze casus voor aan het Hof in Luxemburg plus het stilleggen van alle bouw
activiteiten en stilzetten van de turbines. Naar schatting gaat dit meer dan 8 jaar duren.
Donderdag a.s. komt dit proces voor de Rechter, waarna de Rechter binnen twee weken uitspraak zal
doen.

Actie programma
Kom allemaal naar Assen om 9.30
De activiteiten starten om 9.30 uur op de Brink – het plein voor het museum.

Iedereen komt op persoonlijke titel
(Denk aan een mondkapje)
U wordt op de Brink opgevangen en uitgenodigd om vooraf een kop koffie te drinken.
En daarna
is er een Pers moment om 9.55 uur.
Massaal staan we voor het Gerechtsgebouw ter ondersteuning van dit proces

Denk aan afstandhouden
Corona waart rond

Blog -Laatste Nieuws
http://www.vdladvocaten.nl/rechtb
ank-assen-kort-geding-8-oktobera-s-platform-storm-inzakewindpark-drentse-monden/
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6/10: Primeur voor Nederland: kort geding voor Drents
windmolenpark
https://www.npostart.nl/de-hofbar/06-10-2020/POW_04779827

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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