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Platform Storm
Stichting Platform Storm zet de strijd tegen windpark DDMOM voort.
Na een eerste poging in oktober 2020 om via een kortgeding DDMOM de bouw stil te leggen,
heeft het Bestuur de uitkomst geëvalueerd. Na de beslissing van de Raad van State en de
uitslag van de Assense rechtbank zijn onze Statuten aan een ‘opknapbeurt’ toe. Met de oude
Statuten en het arrest van de Rechtbank Assen hebben we een advocaat in Stadskanaal aan
het werk gezet.
Als doel van de Stichting denken we aan:
“ De Stichting zet zich in voor het permanent laten stilzetten van de turbines van DDMOM en
het vervolgens laten verwijderen van de obstakels uit ons gebied”.
Waar de oude Statuten enkel spraken over Borger-Odoorn, zullen de nieuwe Statuten het
onderscheid tussen de Gemeenten laten vallen.

> Wij strijden voor de leefbaarheid van ons gebied voor alle inwoners
en omwonenden van het gehele windpark DDMOM.

Toekomst Plannen
In het oktober proces heeft advocaat Peter de Lange geprobeerd de Rechter te bewegen om
de Nederlandse RCR regeling te toetsen aan het Europese Recht. De Rechter wilde deze ‘hete
aardappel’ niet beoordelen en stelde simpel > u heeft hier niets te zoeken.
Onze zaak is niet uniek en speelt door het hele land. Een aantal actiegroepen zitten ook onder
de vleugels van advocaat Peter de Lange. En in overleg wordt bekeken, wat de meest
succesvolle route is naar het Hof in Luxemburg om de rechtsgang in Nederland voor te leggen
aan Europese Rechters.
Naast de juridische route wordt er ook hard gewerkt om reguliere toegang te krijgen tot de
Haagse burelen om op deze wijze de Politiek te dwingen om de wind turbine problematiek
ook eens vanuit het oogpunt van de Burger te beschouwen.
Het Burger Initiatief van Ir Kees Pieters treft u in de bijgaande link aan.

WAARACHTIGE BURGERPARTICIPATIE IN HET KLIMAATBELEID
Samenvattend:

De Burger mag eens in de 4 jaar zijn mond open doen, maar daarna niet meer
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Verkiezingen 2021
Enkel deze maand heeft uw STEM waarde voor Den Haag
Daarom is het verstandig uw stem weloverwogen uit te brengen.
Helaas is DDMOM nog niet operationeel, zodat u nog niet ervaren heeft, wat dit met u doet.
“Gelukkig” kennen we de ervaringen van de Meedenaren met hun windpark N33.
>Zie volgend item.

PvdA, VVD, CDA, D66 en G/L hebben een doorslaggevende rol gespeeld in de
totstandkoming van windparken DDMOM en N33.
Beide windparken zijn tot stand gekomen door een innige samenwerking van de Groningse
gedeputeerden Marc Calon en William Moorlag en Rein Munniksma (Drenthe), aangevuld
met Haagse Diederik Samsom – allen PvdA en lokale landbouwers. Nadat de RCR regeling
op tafel kwam en bleek hoeveel GELD hiermee betrokken was, namen Henk Kamp (VVD) en
CDA het voortouw om plannen in daden om te zetten, aangemoedigd door G/L, de
‘jeugdafdeling’ van de VVD.
En D66 ? Bij gebrek aan een mening steunt D66 ieder turbine plan.
Regeringspartijen zijn enkel bezig met Corona. > Van hen is niets te verwachten.
Om die reden wil onze Jan Nieboer zich inzetten om het windturbine probleem in Den Haag
aan de orde te stellen. U kunt op Jan stemmen : Lijst 26 Oprecht – plaats 6.
Daarnaast zijn er diverse andere Politieke partijen – groot en klein – zittend en opkomend- die
zich tegen plaatsing van windturbines uitspreken.
Wat u ook doet, bedenk wel dat …….

NIET STEMMEN == RUTTE STEMMEN

Windpark N33
Met een beetje geluk kun je in Drenthe ook de mastenbrij van Meeden zien en dan ook de
rode lichtvervuiling, waarover de Meedenaren al fors klagen.
En wanneer je dichterbij komt – woont – dan hoor je ook de lage bromtonen - dag en nacht.
Wat de mensen in Meeden nu ervaren ? Hieronder een aantal linken, die dat laten zien.
Omwonenden over bromtonenonderzoek: 'Wij zijn dus niet gek'
Bromtonen waargenomen bij zuidelijke molens van Windpark N33
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Het spel van de spiegeltjes en kraaltjes
Voor het gebied van windpark Oostermoer is er een Omgevingsadviesraad OAR. Hier vindt
overleg plaats tussen bewoners en initiatiefnemers. De initiatiefnemers willen niet over een
burenregeling praten en procederen tegen de toegewezen planschade en zijn van de
overlegtafel weg gelopen. Dit zegt wel wat. Ze hebben het niet zo met buren. Raedthuys is stil
maar ja, die heeft hier geen buren. Vanaf het begin was het al duidelijk dat bewoners zowel
de overlast van turbines zouden ervaren, maar ook het gekrakeel rond de gelden, die op
indirecte wijze uit de zakken van de bewoners waren gehaald; de zogenaamde
gebiedsfondsen. En dat Platform Storm hier niet aan wilde deelnemen
Burgemeester Seton, die er alles aan gedaan heeft om het ‘windpark’ in het veengebied
vooral door te laten gaan, had de mening, ook al waren veel mensen tegen het windpark, dat
er toch wel een paar te vinden zouden zijn die wel willen deelnemen aan een OAR. Hij ging dit
zelf organiseren en benoemde zichzelf tot Wind meester. Zo kan Wind-meester Seton
pronken met een ‘fraai’ veengebied en glunderen naar ‘het Zand’. Boft hij zelf ook nog eens.
De initiatiefnemers van Windpark DDMOM zijn zonder OAR zelf maar begonnen met hun
bijdrage al te verdelen en wel in een speeltuin (WIPKIP). Hadden wij hier al niet voor
gewaarschuwd!?.

Omdat er geen overleg meer is met Initiatiefnemers en OAR is het nog maar de vraag waar de
genoemde bedragen uit het gebiedsfonds aan besteed gaan worden.
Maar als we nu een stijgingen zien van de energierekening ( Opslag Duurzame Energie) en de
WOZ, kunnen we alleen concluderen:

Wij worden op een dure manier getrakteerd op een sigaar uit eigen doos.
Gezondheidszorg voor alle getroffen bewoners is de enige goede bestemming
voor alle gelden
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Handhaving bij overlast
In haar vonnis heeft de Raad van State geoordeeld, dat de Gemeente Aa & Hunze moet
handhaven, wanneer de burger overlast ervaart van windturbines. Naar het oordeel van de
Gemeente moet dat echter het Rijk zijn, omdat DDMOM onder het regime van de RCR
regeling is aangelegd.
En dus staan Gemeente en het Rijk tegenover elkaar bij de Raad van State.
Wie moet handhaven ?
Voor de burger - voor ons allen - maakt het totaal niets uit. Geen van de partijen wil in de slag
met de windboeren. En dus noch Den Haag, noch Gieten is bereid te handhaven.
En weer wordt er een bak publieksgeld nodeloos over de balk gesmeten.

Planschade
Op dit moment hebben een aantal mensen een Planschadeprocedure lopen, waarvan een
aantal mensen het financiële aanbod van het ministerie van EZK hebben geaccepteerd.
Het aanbod van het ministerie wordt nu aangevochten door de initiatiefnemers.

Dus géén Spiegeltjes en Kraaltjes voor de Burger
Maar ook géén Planschade als het aan de initiatiefnemers ligt.

Gemeentelijk Meldpunt
Alle Gemeenten hebben een meldpunt voor overlast door windturbines en wel :
windloket@aaenhunze.nl
windloket@borger-odoorn.nl
Windoverlast Gemeente Stadskanaal > 050-318 000 0
(Omgevingsdienst Groningen)

Mocht u willen klagen >> DOEN !
Maar wilt u ons dan ook informeren !
Zet ons op de CC > platformstormborgerodoorn@gmail.com .
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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.

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 info@platformstorm.nl

Afmelden/AVG
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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