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De bouw is klaar, Platform Storm gaat
door
Na anderhalf jaar bouwverkeer, nachtelijke transporten, rotondes die opzijgeschoven
werden, gedender over metalen rijplaten, achteruitrijgepiep en last but not least het zien
verrijzen van torenhoge windturbines die ons landschap radicaal veranderd hebben, is nu
de fase bereikt van het in werking treden van de turbines. We hebben niet kunnen
voorkomen dat ze er kwamen, maar dat betekent niet dat de strijd ten einde is.
Nu de bouw klaar is en er steeds meer turbines gaan draaien, is er een nieuwe fase
aangebroken: we gaan ervaren wat het met ons doet. Dat er effecten zijn, is een ding dat
zeker is, maar de overlast die ervaren wordt, is niet voor iedereen hetzelfde. MER en de
daarop gebaseerde vergunningen maken gebruik van vaststaande, berekende en niet
gemeten waardes voor het toegestane aantal dB dat een turbine mag produceren,
overdag en gedurende de nacht. Helaas gaat het er bij overlast niet om dat een turbine
erg veel lawaai maakt op bepaalde dagen of tijdstippen. Er wordt gewerkt met
jaargemiddelden. Zo kan het voorkomen dat er periodes zijn dat turbines heel veel
overlast geven, maar door rustiger periodes komen de dB toch niet boven het toegestane
gemiddelde per jaar uit. Handhaving (in de zin van boetes, last onder dwangsom en
dergelijke) kan dan ook pas als duidelijk is dat de waarden op jaarbasis overschreden
worden, en dat kan pas een jaar later bepaald worden. Omwonenden hebben hier niet
zoveel aan. Als je gek wordt van gepiep of niet kunt slapen van geraas, heb je NU last,
ongeacht wat de gemiddelden over een jaar zeggen.

Informatieavond
Zoals u al hebt kunnen lezen, zal Platform Storm onverminderd doorgaan met opkomen
voor uw belangen. Nadat het kort geding Platform Storm inzake windpark Drentse
Monden 8 oktober 2021 ( https://www.vdladvocaten.nl/rechtbank-assen-kort-geding-8oktober-a-s-platform-storm-inzake-windpark-drentse-monden/ ) helaas niet het gewenste
resultaat had, zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten. Ontwikkelingen in binnen- en
buitenland maken dat we verder kunnen met de juridische strijd. Hierover willen wij u
graag informeren. Op 31 Augustus 2021 organiseren we een informatieavond in het
Dorpshuis in Nieuw-Buinen. Details volgen.
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Meld uw klachten aan Platform Storm
Platform Storm vindt het belangrijk dat de klachten gehoord worden en in kaart worden
gebracht. Wij vragen u om uw klachten aan ons door te geven. Wij kunnen daar niet
onmiddellijk iets aan veranderen, maar gaan er zeker iets mee doen! Om een zo
compleet mogelijk beeld te krijgen van de aard en de omvang van de overlast, willen we
van u horen wanneer u overlast ervaart, op welke manier en van welke turbine. Het
turbinenummer kunt u vinden op het onderstaande kaartjes.
Afstanden zijn te vinden via Google EARTH en link Windpark DDM-OM
( http://www.tegenwindveenkolonien.nl/KAART_DDMOM/kaart_ddmom.html )
Ook als u een melding hebt gedaan bij RUD Drenthe (Provincie), het Windloket van de
gemeente en/of het windpark zelf, vragen wij u om dat aan ons door te geven. Platform
Storm hecht aan de bescherming van uw privacy, dus wij zullen uw gegevens in principe
niet bekend maken. In het geval dat dit tóch nodig zal zijn, zullen we u hierover
informeren en uw toestemming vragen.
U kunt uw melding versturen naar:
Of een briefje naar:

windturbineklachten@platformstorm.nl ,

Platform Storm, POSTBUS 133 9501CT Stadskanaal.
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Voor wie zet Platform Storm zich in?
Stichting Platform Storm wil de belangen behartigen van alle omwonenden van windpark
Drentse Monden en Oostermoer. Oók van de omwonenden in het Noordelijke deel.
Tijdens het kort geding werd ons verweten dat het niet duidelijk was wíe Platform Storm
nu eigenlijk vertegenwoordigt. Hoewel onze statuten aan duidelijkheid niets te wensen
overlaten, is het handig om, indien de rechter dit noodzakelijk acht, aan te kunnen tonen
dat de omwonenden zich ook echt door ons vertegenwoordigd voelen.
In de afgelopen jaren hebben mensen gedoneerd en zich op allerlei manieren bij ons
aangesloten. Er zijn echter ook mensen vertrokken en andere mensen in het gebied
komen wonen. Er is, kortom, het één en ander veranderd. Ook het feit dat WindNee er
niet meer is om het Noordelijk deel te vertegenwoordigen, maakt dat Platform Storm dit
stokje graag overneemt. Om duidelijk te kunnen maken wie onze achterban eigenlijk is,
vragen wij u om onderstaand formulier in te vullen en te mailen : info@platformstorm.nl
of op te sturen naar : Platform Storm, POSTBUS 133 9501CT Stadskanaal
Wij zullen uw gegevens alleen voor dit doel gebruiken. Het verplicht u, uiteraard, verder
tot niets.

Formulier:
Ik (naam)…………………………………………………………………………………………..
wonende (adres, woonplaats):…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
verklaar dat ik mij als omwonende van windpark Drentse Monden en Oostermoer in mijn
belangen vertegenwoordigd voel door Stichting Platform Storm.
(Handtekening)………………………………………………………
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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.

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
We kunnen u niet dagelijks of wekelijks informeren over alles wat speelt op het gebied
van duurzaamheid, windturbines en zonnepanelen.
Wel zijn er diverse personen zeer regelmatig actief op de Sociale Media.
Wanneer u daarin geïnteresseerd bent meldt u zich dan aan op;

Facebook

YouTube

Twitter
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