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In memoriam Henk Bolk
Op 16 september j.l. hebben wij een trouwe medestrijder verloren.
In de Gemeenteraad heeft Henk zich jaren ingezet om ons windturbinevrij te houden.
Ondanks zijn slechte gezondheid bleef hij een goede ambassadeur voor Platform Storm.
Wij zullen zijn inbreng missen.

De rechtspraak van 22 oktober 2020
Zoals iedereen wel in de media heeft kunnen lezen is Platform Storm niet ontvankelijk
verklaard door de rechter in Assen. Dit betekent dat hij geen oordeel heeft geveld over
het kort geding, maar simpel gezegd dat het niet aan ons is om een zaak aanhangig te
maken in deze. Het gaat ons natuurlijk wel degelijk aan maar de man stond
waarschijnlijk onder zo'n hoge druk door de hete adem van EZ in zijn nek dat hij er
maar niet eens aan is begonnen. Dit zorgt er wel voor dat Platform Storm nog niet is
uitgeschakeld. We gaan verder en zodra er nieuws is wordt u hierover geïnformeerd.

Het spel van de spiegeltjes & kraaltjes
Alle inwoners van Drouwenermond /-veen tot aan 2 e Valthermond / Zandbergen hebben een
enquête formulier van de gemeente Borger-Odoorn ontvangen. Daarin mogen bewoners
aangeven, wat te doen met de 3 miljoen euro bijeengebracht door het Rijk, Provincie en de
Initiatiefnemers. Geld om ons te compenseren !! De gemeente zou hier beter niet aan kunnen
meewerken, zo'n enquête kost ons een aardige duit en ze weten donders goed dat uit het
draagvlakonderzoek gehouden door Borger Odoorn, Aa en Hunze is gebleken dat 80 procent
van de inwoners tegen dit windturbine ‘park’ is wat hier wordt gerealiseerd. In de loop van de
jaren van ons protest is uit veel meer publicaties gebleken dat die torenhoge turbines ook nog
slecht voor de gezondheid van de omwonenden zijn.
Het enquêteformulier is slecht opgesteld en suggestief.
Platform Storm adviseert dan om aan het invullen niet eens te beginnen maar aan te geven
dat ze die 3 miljoen euro waar ieders gezondheid op het spel staat, niets anders hiermee kan
doen dan om een goede gezondheidsmonitoring op zetten.
Waar de Gemeente in gebreke is gebleven om ons tegen de komst van turbines te
beschermen, is het minste wat de gemeente kan doen is om de schade in beeld te brengen en
te beperken.
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Participatie in windturbines
Nu de windturbines uit de grond schieten en de Initiatiefnemers om geld staan te springen,
worden wij allen lekker gemaakt met een zeer voordelig windaandeel. Windvogel bezit
minstens één turbine is al druk bezig geweest in onze omgeving.
Het profijt van een windaandeel varieert in een rendement van ca 4% of een bepaalde
hoeveelheid gratis stroom. Met een spaargeld rendement van ca 0% lijkt dit heel gunstig,
maar ……
De initiatiefnemers en de Grote Beleggers – de Waterschapsbank en de Bank Nederlandse
Gemeenten (= zijn door ons bij elkaar gebracht geld !! ) willen graag een rendement van zo’n
14%. Dan is de verkoop van windaandelen toch heel lucratief – gratis 10% winst. Daarnaast
loopt de aandeelhouder – u dus !! - de grote kans, dat u aansprakelijk bent voor het
opruimen van de turbine aan het eind van de looptijd.

Participeren > beter niet doen.

Meldpunt
Graag blijven wij van u foto’s of filmmateriaal van de grondwerkzaamheden
ontvangen. Bijzondere dieren gespot? Vervuilde grond bovengekomen 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 info@platformstorm.nl

Donaties
U begrijpt; deze processen kosten geld.
O.a. verzend- en kopieerkosten 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
Volg ons voor regelmatige informatie via de sociale media:

Facebook

YouTube

Twitter
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