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Statengriffie

Van: Stichting Platform Storm 
Verzonden: donderdag 19 september 2013 20:17
Aan: Rein Munniksma; Dhr. A. Huizing; Dhr. A. Kerstholt; Dhr. A. Timmerman; Dhr. 

A.A.P.M. van Berkel; Dhr. E. Hemsteede; Dhr. D. Dijkstra; Dhr. Egbert Bolhuis; Dhr. E. 
R. Veenstra; Dhr. F. van Rhee; Mw. G.M. van Dinteren; Dhr. H. Beerda; Dhr. H. 
Klaver; Dhr. H.J. van der Ven; Dhr. H.N. van Eekelen; Dhr. H.R. Hornstra; Mevr. M. S. 
Irrgang-Borsboom; Dhr. J. Baltes; Dhr. J. Smits; Dhr. K. Vester; Dhr. J.A. van Dalen; 
Dhr. J.L. Stel; Dhr. J. Slagter; Mw. M. Bakker; Mw. G.H. Smith-Bults; R Horasan; Mw. 
J.M. Pannekoek-van Toor; Mw. L.A. Smits; Mevr. M. Stijkel - Kuijpers; Mw. M.C.J. van 
der Tol; Mw. M.J. Kaal; Mw. T. Hummel; Mw. W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen; Mw. 
W.M. Meeuwissen-Dekker; Dhr. N.A. Uppelschoten; Dhr. P. Zwiers; Dhr. P. 
Oosterlaak; Dhr. R. Beimers; Mw. R.S. Goettsch; Ruud Fokkens; Statengriffie; Dhr. T. 
Stelpstra; Theun Wijbenga

Onderwerp: Re: Actiebericht 2 Stichting Platform Storm, Participatie informatie levert niets op.
Bijlagen: Open brief participatie informatie levert niets op.pdf

Onze excuses. Nu wel met bijlage. 
 
Met vriendelijke groeten 
Stichting Platform Storm 
 
Op 19 september 2013 20:15 schreef Stichting Platform Storm 
<platformstormborgerodoorn@gmail.com>: 
> Geachte de heer Munniksma en Statenleden, 
> 
>  Bijgaand treft u een open brief aan die wij naar pers, abonnees  van  
> onze actiebrieven, Tweede Kamerleden en gemeente B‐O hebben verzonden. 
> 
>  Het onderwerp betreft participatie, volgens voorstanders het   
> zogenaamde "pilletje tegen windturbine klachten" maar zo wordt het   
> hier in deze gemeente niet ervaren. 
>  Meer hierover kunt u in dit bericht lezen. 
> 
> Met vriendelijke groeten 
> Stichting Platform Storm 
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Stichting Platform Storm 
Zuiderdiep 189 
9521 AE Nieuw Buinen 
Telefoon secretariaat: 0599-211949  
e-mail:platformstormborgerodoorn@gmail.com 
 
KvK: 52992098        Bankrekening: 1356.49.498 

 
  
Betreft: Participatie informatie levert niets op                     Nieuw Buinen, 19-9-2013 
 
Ingezonden brief. 
 
Aan de bewoners van ons mooie gebied. 
Participatie informatie levert niets op. 
De provincie Drenthe heeft duidelijk  aangegeven dat de initiatiefnemers van de mega 
windprojecten nu toch echt moeten gaan praten met de inwoners. En zo geschiede….  
Stichting Platform Storm heeft zich bewust op de achtergrond gehouden tijdens de 
informatie momenten van de initiatiefnemers. Er is niets zo gemakkelijk als de 
tegenpartij –dus ons- de schuld te geven van het niet op komen draven van de 
omwonenden.  
O, u heeft het gemist? U was wellicht op vakantie? Dat is goed mogelijk, want een 
gedeelte van de data vielen in de vakantie periode. 
Of wilt u liever niet naar een festival terrein? Raedthuys had geen zin om er apart een 
fatsoenlijk zaaltje voor af te huren en dacht; “Als ik dan toch in Drenthe zit om mijn 
duurzame gezicht te laten zien, kan ik meteen wel even dit varkentje wassen, sla ik twee 
vliegen in een klap. Ik gooi er wat gratis kaartjes van het Boerenrock festival tegenaan, 
dat kost de wereld niet en klaar is Clara.”  
O, u heeft zelfs geen uitnodiging gehad? Tja, ook dat is goed mogelijk, navraag leerde 
ons dat de initiatiefnemers nogal zuinig zijn geweest met de uitnodigingen, heel zuinig. 
Want stel je voor dat er te veel mensen komen, vooral boze buren die helemaal niet blij 
worden van die windturbines. Gelukkig kwamen er niet veel burgers, maar waren er wel 
boeren. Die vinden namelijk het credo- samen delen- helemaal niets. “Een boer en een 
zog hebben nooit genog” is het spreekwoord. Ze konden gelukkig weer vrij ademhalen. 
Ze hoeven nog helemaal niets te delen.  De bewoner KRIJGT NIKS! De bewoner mag wel 
met risico investeren.  
DEE –Duurzame Energieproductie Exloërmond, zeg maar de windboeren- spande voor 
hun participatie momentje De Windvogel voor hun boerenkar. De idealistische groene 
club die helemaal blij wordt van windmolens en niet hier vandaan komt snapte werkelijk 
niet waarom de bewoners het heel anders zien. Ze deden hun best om  obligaties aan de 
man te brengen.  Op de vraag waarom deze obligaties voor iedereen in Nederland te 
koop zijn en wat nu het speciale is voor alleen de omwonenden  die hun woon- en 
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leefomgeving naar de knoppen zien gaan had de Windvogel geen antwoord. De 
woordvoerder van de boeren, de in EPE (!) wonende H. ten Have mompelde nog snel  
iets over gebiedsfonds, maar iets concreets is er- na meer dan 2 jaar- nog steeds niet 
bekend. De Windvogel vloog terug, de boeren gingen opgelucht naar huis, dat was dat. 
Afvinken en weer achteroverleunen tot de vergunningen eindelijk rond zijn en het geld 
komt aangewaaid. 
Raedthuys doet het zelf met zijn getrainde poppetjes  in pakken die ook obligaties aan 
de man proberen te brengen. Hun credo op de uitnodiging: Samen leven, samen delen, 
samen feesten. 
 
Om te beginnen leven zij niet in Drenthe bij hun eigen windturbines maar in Enschede, 
waar geen windturbines staan. De overlast delen ze dus niet, net zo goed als dat ze de 
inkomsten niet zullen delen. Ook zij willen niet aan COMPENSATIE doen, maar vragen 
van u een risicovolle inleg- zo’n 500 euro per obligatie- zodat u een misschien een paar 
procentjes winst daarop kan maken. Ook zij zullen de obligaties in heel Nederland 
verkopen en niet exclusief en alleen aan omwonenden in Drenthe. Ook zij roepen iets 
van gebiedsfonds, maar ook hier niets concreets. 
Wat Platform Storm zo raar vindt, is dat er wel al twee jaar geleden precies kon worden 
vastgelegd wat er met de boeren gedeeld zou worden. Een landeigenaar die getekend 
heeft krijgt per geïnstalleerd megawatt € 12.500 per jaar. Een windturbine van 3 
Megawat is dus een jaarinkomen van € 37.500. Gegarandeerd, daar zit niet hetzelfde 
risico aan zoals u zou hebben met een obligatie. Raedthuys zelf kan ook tevreden zijn, 
de SDE plus subsidie regeling zorgt voor een gegarandeerd inkomen en alle 
Nederlanders betalen automatisch hun bijdrage via de energierekening dus die pot zal 
niet opeens leeg zijn. Men gaat wel uit van een groeiende economie. 
De windboeren van DEE hebben zelf een coöperatieve verdeelsleutel. Als je als sneue 
boer net naast de pot piest omdat op jouw land geen windturbine komt, kan je toch 
deelnemen en krijg je toch een gedeelte van de winst. ‘Ons kent ons’ en ‘ons zorgt voor 
ons’. 
Maar voor ons “burgerburen” komen de plannen- en praatjesmakers niet verder dan 
obligaties en een “gebiedsfonds”. Niets concreets. Het zou de provincie sieren als ze de 
druk op deze partijen eens wat zou opschroeven.  
Maar als er compensatie komt, hebben we daar dan wel iets aan? Wat hebben we b.v. 
aan goedkopere stroom als we onze woningen niet meer kwijt kunnen, we dag en 
nacht het geluid van deze windturbines horen, we gek worden van de slagschaduw en 
ons mooie uitzicht vernield is door deze enorme machines van 200 meter hoog!? 
 Storm wil alle landeigenaren persoonlijk gaan uitnodigen om eens te praten over de 
gezondheidsrisico’s en andere gevolgen van windturbines,  en over de onrust die er is in 
het gebied, omdat eigenlijk niemand van ons de molens wil.  
We hopen dan eens een echt gesprek te kunnen gaan voeren. Dat zal niet meevallen, 
want de boeren en landeigenaren hebben zich al twee jaar verschanst op hun erven en 
laten het werk opknappen door hun woordvoerders. Daarom zal Storm eerst de 
landeigenaren moeten traceren.  
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 Storm is bereid om daar tijd en energie in te steken,  omdat wij nog steeds geloven dat 
mensen- zelfs boeren en landeigenaren- niet alleen financieel voor hun gezin willen 
zorgen maar omdat we  geloven dat ook zij weten dat een goede gezondheid, een 
gezonde woon- en leefomgeving en een goede buur onbetaalbaar zijn!!! 
 
Stichting Platform Storm 
 

Noot voor de redactie: niet voor publicatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze woordvoerder: dhr. Rob 
Rietveld:   

woordvoerder@tegenwindhunzedal.nl  0598-491740 / 06-46375095 
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