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Platform Storm
Stichting Platform Storm zet de strijd tegen windpark DDMOM voort.
− Vorige maand heeft de Belastingdienst de ANBI status van onze Stichting beoordeeld en
goed bevonden.
− De bevindingen over onze nieuwe statuten door onze advocaat laat nog even op zich
wachten.
− Ook op medisch gebied zijn er positieve ontwikkelingen gaande.

− En wij blijven strijden voor de leefbaarheid van ons gebied voor alle
inwoners en omwonenden van het gehele windpark DDMOM.

Huidige Ontwikkelingen
1. Op 1april is bekend geworden, dat in Frankrijk een windpark van 7 turbines binnen 4
maanden moet worden afgebroken en het terrein in haar oorspronkelijk staat moet
worden teruggebracht. > https://ap.lc/Y1EtQ . Dit is na de uitspraken van het Europese Hof
over de windparken in België al hun derde vonnis over onterecht afgegeven
windvergunningen. Wij geven onze strijd pas op nadat Meeden en de Drentse Monden
Oostermoer aan dit rijtje zijn toegevoegd en de turbines weer zijn afgebroken
2. Op 6 april heeft het proces voor de Raad van State van 4 wind-actiegroepen om de
vergunningen van hun windprojecten in te laten trekken, gediend. Eisers willen, dat ook in
Nederland de Europese regels worden gevolgd. Uitspraak 6 weken later?
3. Dan is er een motie van de bewoner van Blauwe Stad, ene Moorlag, ex-2e Kamerlid en
destijds stimulator voor de bouw van de windturbines bij de N33, om een regeling te
maken om de lichtvervuiling van windparken weg te nemen; mooi wonen en dan iedere
avond tegen die verfoeilijk lelijke rode lichten aan te moeten kijken ! Dat kan volgens hem
echt niet. Maar over geluidsoverlast, slapeloosheid en gezondheidsklachten géén woord.
4. De Raad van State heeft op 7 april het herzieningsverzoek dat Tegenwind N33 heeft
ingediend, afgewezen.
5. De turbines bij Meeden veroorzaken een hoop geluidsoverlast. Daardoor worden er onder
leiding van de gemeenten Veendam en Midden-Groningen geluidsmetingen gedaan. De
geluidsman van de gemeente Veendam heeft blijkbaar ook metingen gedaan bij ons. Voor
details zie Hoofdstuk Geluid.
Inmiddels liggen er nu moties van de Raad om de turbines ’s nachts stil te zetten.
6. Correctie. Wij zijn erop geattendeerd, dat de Dorpsraad van Gasselternijveenschemond
samen met de gemeente Aa & Hunze er bij de Raad van State voor pleiten dat de
handhaving van de Vergunningen voor DDMOM berust bij het Rijk. In het vorig
actiebericht werd geschreven, dat dit het handhaven van de overlast door DDMOM betrof.
Bij deze rechtgezet.
Voor meldingen over overlast, zie onder Handhaving bij overlast van DDMOM.
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Geluidsmetingen
Windpark N33 veroorzaakt een enorme geluidsoverlast. Meer dan 100 mensen hebben al bij
de gemeenten Midden-Groningen en Veendam geklaagd. In tegenstelling tot de Drentse
gemeenten luisteren gemeentebesturen en raadsleden daar wèl naar hun burgers.
Van Muijlwijk voert in opdracht van de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt
bij Windpark N33 metingen uit. Meting toont aan dat de N33 turbines veel laagfrequent
geluid van 45 Hz produceren – een bromtoon, die veel mensen uit de slaap houdt.
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/801169/Specialist-over-laagfrequent-geluid-Windpark-N33Je-hoort-gewoon-een-bromtoon
Op verzoek van de initiatiefnemers van Windpark DDMOM heeft de heer Muijlwijk ook een
meting gedaan bij de testwindturbine aan de Drentse Mondenweg en metingen tonen geen
bromtoon.
En tja, volgens het RIVM bestaat laagfrequent geluid niet > het zit volgens het RIVM tussen
onze oren.
En waar de Raad van State deze gemene onzin accepteert, hebben zij zich danig bij de neus
laten nemen door het RIVM en door het Ministerie van Economische zaken.

Handhaving bij overlast door DDMOM
Het begint spannend te worden. Veel turbines zijn al geplaatst. In Boerveen draaien
momenteel 4 turbines commercieel en 3 stuks in het Mondengebied plus uiteraard die ene
‘proefmolen’.
Tot nu toe heeft Storm één melding binnen gekregen. Dat betreft de ‘proefmolen’ van Eerste
Exloërmond. Nu is het rustig weer, maar wanneer het gaat stormen en u overlast ervaart, dan
willen we dat ook graag weten.
Informeer de betrokken Gemeente, maar dus ook ons aan info@platformstorm.nl.
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 ODG)
(ODG stuurt daarna een bevestiging)
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Turbines en Gezondheid
Ondernemers en de gehele Groene Lobby hebben zonder ook maar enige vorm van inspraak
van burgers samen een plan opgesteld, dat door onze 2e ‘Slaap’Kamer is omgedoopt tot
Klimaatakkoord. Hierin moet iedere gemeente ‘zich vergroenen’. En dus zet elke Groen Links
wethouder een turbine in de achtertuin van zijn buurman. Maar niet in Amsterdam.
Een honderdtal artsen zijn opgestaan en hebben het RIVM doorgelicht en kwamen tot de
schokkende conclusie, dat het RIVM géén eigen onderzoek heeft gedaan en enkel op basis van
buitenlandse industriële rapporten over veel kleinere turbines op veel grotere afstanden van
woningen, de Overheid hebben verteld, dat plaatsing van turbines in de achtertuin van
mensen geen al te groot probleem zal opleveren.
Nu hebben een klein aantal artsen zich verenigt onder www.windwiki.nl.
Platform Storm heeft haar medewerking toegezegd. Alle informatie en meetgegevens, die
Prof. dr. Mariana Alves-Pereira bij ons heeft opgedaan zullen worden gedeeld. Daarnaast zijn
de mensen, waar metingen zijn gedaan goede proefpersonen om het effect van turbines op
hun veranderende gezondheidstoestand vast te stellen; onderzoek dat wij van het RIVM
hadden mogen verwachten.
Deze groep artsen heeft hulp nodig bij drie belangrijke punten die spelen, nl.:.
1. De zoektocht naar vrijwilligers die inhoudelijk en organisatorisch kunnen bijspringen bij de
werkzaamheden aan de website. Concreet betekent dit dat wij zoek zijn naar artsen die
artikelen willen reviseren en die toegankelijk willen maken voor het brede publiek zoals wij
dit nu al met een redelijk aantal artikelen hebben gedaan. Bovendien hebben we meer
expertise nodig van IT-ers die willen helpen met het goed inrichten en laten functioneren
van onze met “Word press” werkende website.
2. Het zoeken van artsen die onze actie willen ondersteunen. Hiervoor ontwikkelen we nu een
flyer die moet worden verspreid van uit de ziekenhuizen.
3. en niet als laatste ….Donaties om onze zeer beperkte kosten te dekken

Spiegeltjes & Kraaltjes
Zoals u al eerder begrepen heeft, voert Windbaas Seton de regie over de Spiegeltjes en
Kraaltjes. Daartoe heeft hij een commissie benoemd, die samengesteld is uit
vertegenwoordigers van de dorpsraden in het Mondengebied onder leiding van een door hem
aangestelde zetbaas. Dit select, of is het geselecteerde, gezelschap heeft een hoog boergehalte. En net als in Boerveen zullen de gelden naar verwachting ook hier besteed worden
voor algemene zaken zoals het verfraaien van de gemeente. En zelfs wordt nog de fooi die uit
het gebiedsfonds voor bewoners bestemd is, hiervoor ingezet. Al deze gelden worden
bovendien ook nog eens buiten de gemeenteraad om besteed.
Deze gang van zaken is volledig in lijn met de gehele procesvoering: “Het Bestuur bepaalt, de
burger heeft het nakijken”.

-Stop Windpark De Monden- Stop Windpark De Monden- Stop Windpark De Monden3/4

Actiebericht 89

Mei 2021

Donaties
Het broeit in Nederland. Overal moeten gemeenten ‘Klimaat Plannen’ maken, waar de
oplossing veelal gezocht wordt in het plaatsen van turbines, liefst op de grens met de buren,
desnoods in een natuurgebied. En overal beginnen bewoners deze plannen te bestrijden en
dus wordt de roep steeds luider om een landelijke structuur op te zetten.
Voor ons betekent dan ook, dat men van ons een bijdrage verwacht in tijd, maar ook met
geld. Vandaar dat wij een klemmend oproep op u doen om Platform Storm te blijven steunen
in mankracht en middelen
En
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 juridischplatformstorm@gmail.com

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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