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Huishoudelijke mededeling: 

 
Platform Storm houdt ook reces; week 31, 32, 33 en week 34 gaat Storm even 

uitblazen om daarna er weer voluit tegen aan te gaan. 
 

 

      VERSUS 

 

Informatie voor als u heeft deelgenomen aan de Storm WOZ-actie 
Ook een brief van de gemeente ontvangen? 

Vraagt u zich af waarom de gemeente bij u binnen wilt kijken om te taxeren? 
 

Twee weken geleden is er een hoorzitting geweest tussen de gemeente en WOZ-
specialisten. De gemeente heeft besloten om alle woningen inpandig te gaan bekijken. 
Op zich is er niets vreemds aan dat de gemeente wil kijken, dat doen ze al 
steekproefsgewijs. Bij een bezwaarschrift (in ons geval betreffende mogelijke plaatsing 
windturbines), wat zeker vergaande gevolgen heeft voor de gemeente bij een 
negatieve uitspraak, zal de gemeente zich goed voorbereiden. Vandaar de taxatie.  
 
En wat nu als de taxatie hoger gaat uitvallen? De gemeente Borger Odoorn hanteert 
een tarief van 0,1625%. Dit betekent per € 100.000 een belasting bedrag van      
€ 162,50.  Uitgaande van een uiteindelijke claim is het van belang om de waarde van 
de woning zo goed mogelijk in te schatten. Bij een latere schade procedure is dit 
sowieso van belang. Dus een "correcte" taxatie is altijd nodig.  Bij een pand met een 
waarde van € 400.000 en een WOZ-waarde van € 200.000 is het van belang dat de 
rechter van de werkelijke marktwaarde uitgaat voor en na plaatsing van de 
windturbines. Voor de huiseigenaar is van belang dat waardeverlies wordt berekend 
op basis van reële waarde. De manier waarop de gemeente zich gaat verweren is aan 
de gemeente. Er staan behoorlijk belangen op het spel. Belastingjaar 2011 waren de 
inkomsten € 4 miljoen.   
 
Voor de wet is het heel belangrijk dat u de gemeente wel binnenlaat want zo laten de 
WOZ-specialisten weten: “Ingevolge artikel 30 Wet WOZ artikel 50 AWR artikel 2 van 
de Algemene wet op het binnentreden is een belanghebbende verplicht mee te 
werken aan een inpandige opname. Indien de belanghebbende dit niet doet, vindt er 
een ommekeer in de bewijslast plaats. Het is dus zeer in ons nadeel alsmede in het 
nadeel van de belanghebbende, wanneer een inpandige opname wordt geweigerd. De 
gemeente dient in beginsel wel een kopie van het verzoek tot een inpandige opname 
aan ons toe te zenden, daar wij als gemachtigde optreden. Voorts is een taxateur van 
de gemeente verplicht zich te kunnen legitimeren. Indien dit voor u het geval is, kunt u 
uiteraard wel aan de taxateur van de gemeente aangeven dat het bezwaar is gericht 
tegen het windmolenpark en niets te maken het met het interieur van de woning. 
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Mocht u de bezwaarprocedure willen beëindigen dan wil WOZ-specialisten u 
attenderen op artikel 14 van de Opdrachtovereenkomst. Er zijn door ons kosten 
gemaakt nu onze juristen reeds een aantal uren werk aan uw zaak hebben besteed; 
het opstellen van het bezwaarschrift, eventueel het opstellen van een taxatierapport, 
en het bijwonen van een hoorzitting bij de gemeente in Borger. Platform Storm geeft 
aan dat ook voor een toekomstige planschadeprocedure uiteindelijk een correcte 
taxatie van de woning zal moeten plaatsvinden." 
 
Mensen moeten zelf een afweging maken of ze gaan voor een claim (wat kan 
betekenen dat taxatie wordt uitgevoerd) of afhaken.  Wilt u afhaken, neem dan eerst 
contact op met WOZ-specialisten over de eventuele gevolgen. 

 

 

Dagblad van het Noorden plaatst redactioneel stuk  

Op 17 juli heeft DvhN ons redactioneel stuk geplaatst waarin we o.a. onze moeilijke 
positie proberen uit te leggen en waar we nu bezig zijn in onze gesprekken met de 

politiek, u vindt het artikel hier: 

http://www.platformstorm.nl/downloads/20120717-dvhn-vechtentegenwindmolens.pdf 

 

Brandbrief Tegenwind Veenkoloniën voor provincie Drenthe 

Ondanks de gesprekken die wij met de provincie voeren, hebben wij niet het gevoel 
dat er daadwerkelijk geluisterd wordt naar ons in het algemeen en de bewoners in het 
bijzonder. Wij maken ons nog steeds ernstig zorgen over het mega plan en de wijze 

waarop de provincie dit hoofdpijndossier aanpakt. 

In een brief aan de provincie hebben wij onze zorgen geuit, u kunt de brief teruglezen 
op onze site op:        http://www.platformstorm.nl/downloads/brief_ps_en_gs.pdf 

 

Boeren willen duurzaam imago. 

Na eerst een grote advertentie in de regionale bladen te hebben geplaatst, 
hebben de boeren nog iets bedacht waardoor ze hun goede bedoelingen 

kunnen laten blijken: 
 het bekende Boerenrockfestival is opeens verduurzaamt! 

http://www.boerenrockfestival.nl/info/ 

Zou Raedthuys -de projectontwikkelaar van het windturbine project-  
de boeren dit ingefluisterd hebben en het festival gesponsord hebben? 

In ieder geval besteedt de site van Raedthuys ruim aandacht aan het “groene” festival. 
 

http://www.raedthuys.nl/nieuws/boerenrock-a-pop-2012-muziek-spektakel-en-duurzaam.html 

 



 

 

NIEUWSBRIEF 21   28-7-2012   

-Stop Windpark De Monden- Stop Windpark De Monden- Stop Windpark De Monden- 

3/6 

 

 

 

Van onze vrienden van de Tegenwind N33 

Het samenwerkingsverband Windpark N33 verspreidt een gezellig, fris uitziende 
nieuwsbrief met daarin het volgende stuk: 

 

http://windpark-n33.nl/nieuwsbericht/nieuwsbrief-windpark-n33---juni-2012/ 
 

Tja, u weet het wel hoe het zit met dit soort reclame praatjes,  
Er zit meestal een addertje onder het gras: 

’Windparkbos is geen Windparkbos’ 
Het Veendam/Ommelanderwijk ’Windparkbos’. Zo noemt KDE Energy  

de 1,72 hectare groen die wordt aangelegd in Ommelanderwijk bij de N33. De 
Veendammer wethouder Henk Jan Schmaal, Krijn Verwey van Rijkswaterstaat en 
Daan van de Wege van Tegenwind Veenkoloniën zien dat heel anders: "Misleiding. 

Volksverlakkerij. Mooi weer spelen met andermans bos," zo briesen zij. 
Dat bos is helemaal geen Windparkbos, zo zeggen zij, maar een 

compensatie voor de verdubbeling van de N33. Het bos moet de hinder 
van de weg beperken en is dus eigenlijk meer een ’N33-bos’.  

Dat KDE Energy het bos nu claimt, zint Verwey in het geheel niet: "Dat is mijn bos, dit 
klopt niet. Dit is naar de bewoners toe niet netjes. Dit moeten ze rectificeren." Van de 
Wege vult aan: "Dit kan toch niet. Hoe durven ze dit zo te presenteren? ’Wij bieden de 

inwoners van Ommelanderwijk een groenstrook staat er letterlijk.’ Dit is pure 
misleiding." 

KDE Energy wil samen met Blaaswind een windmolenpark langs de N33 bouwen, 
maar tegen de megawindmolens bestaat veel verzet. Het nieuwe bos wordt volgens 
Rijkswaterstaatman Verwey aangelegd op grond van een boer die betroken is bij het 
windmolenpark. "Er is nu een overeenkomst, waarbij hij eigenaar blijft en wij een 

bos kunnen aanleggen." Maar dat maakt het bos dus niet opeens tot een 
Windparkbos, aldus Verwey. KDE-manager Frank Hoiting  snapt niks van de 

commotie. "Er zijn wel degelijk afspraken gemaakt. Dat weten Rijkswaterstaat en de 
gemeente." 

http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article9194501.ece/'Windparkbos-is-geen-Windparkbos' 
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Over bossen gesproken,  

ook die zijn allang niet meer veilig voor de projectontwikkelaars! 
 

Windenergie in bossen? 

In deze presentatie van Bosch en Rijn kunnen we lezen dat de 
onderzoekers alle positieve aannames over windenergie klakkeloos 

overnemen- wind raakt nooit op en is de goedkoopste vorm van duurzame 
energie- en op zoek zijn naar waar ze nog meer windturbines kunnen 
neerzetten. Zoals te verwachten was van dit pro wind onderzoeksbureau 
is de eindconclusie dat de bossen prima geschikt zijn- economisch, 
ruimtelijk en milieu technisch- voor het plaatsen van windturbines. 

 
Zomaar wat zinnen uit het rapport: 

“Grondvergoedingen van € 10.000 tot € 30.000 per turbine per jaar (afhankelijk van 
het windregime) zijn realistisch.”  

Storm: Interessant voor de grondeigenaren, zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Die 
zien het wel zitten: “Staatsbosbeheer gaat bij nieuwe bossen ook windmolenparken 
aanleggen. Met de opbrengst van de windenergie moet het onderhoud van het bos 

worden betaald, schrijft Trouw al in 2011.  
 http://www.nu.nl/binnenland/2568695/windmolens-moeten-bos-financieren.html 

 

“Uitgaande van een toegangsweg van 150 meter lang, is het totale 
ruimtebeslag van een windturbine ca. 2000 m ² “ 

Storm: Dat wordt kappen! Brandhout levert ook nog wel wat op 
tegenwoordig….  

 
En nog het meest discutabele advies van de onderzoekers: 

 
“Rijk, maak een aangepast subsidie systeem voor windenergieprojecten in gebieden 

met een relatief laag windaanbod!” 
 

Oftewel -> het levert niet veel op aan energie maar wat haalt het uit, dat lossen we wel 
op met subsidie?! Drie keer raden wie deze subsidie op mag brengen: de burger! 
Stichting Platform Storm vraagt zich af of het  niet eens tijd wordt dat de overheid 

energie “oogst”en subsidieert waar het wel veel oplevert ? 
 We proberen toch ook geen ongeschikte gewassen op de zure veengronden te laten 

groeien omdat we weten dat dit weggegooid geld is ?!  
 

http://prezi.com/dr1a_3ne_v5k/wind-in-bossen/ 
 

En zo gaat het dan in Duitsland: 

http://www.youtube.com/watch?v=okDolHHfrn0 
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Lofar bedreigt door windturbines. 

 
Het is Platform Storm al eerder opgevallen dat stukken waarin windenergie negatief 
wordt benaderd of waaruit problemen met windturbines blijken, van het internet lijken 
te verdwijnen. Gelukkig kan je ook downloaden en door een oplettende vrijwilliger 

kunnen wij u alsnog dit stuk van Lofar aanbieden. 
 

Hieruit blijkt dat er meerdere negatieve aspecten aan het mega 
windturbinepark voor Lofar kleven – en dus ook voor de 

omwonenden. 
U kunt het downloaden via onze site:  

http://www.platformstorm.nl/downloads/lofar-4.pdf 
 

 

 

Ook in Nederland is er sprake van voortschrijdend inzicht: Provincie 
Noord- Holland stopt met vergunningen afgeven voor windprojecten! 

De provincie Noord-Holland geeft per direct geen vergunning meer af voor de 

bouw van nieuwe windparken. De provincie heeft besloten een halt toe te 

roepen aan de groei van het aantal windmolens, zo is bekendgemaakt. 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/12538928/__Geen_nieuwe_windparken__.html 

En dat terwijl ze eerst enthousiast een groot zoekgebied hadden aangewezen – 

hier groen op de kaart. Maar ja, als er dan windturbines staan, blijken ze toch wel 

nadelen te hebben dus geeft Noord- Holland aan dat hun grens tot wat de 

provincie hebben kan bereikt is en stopt ze met vergunningen afgeven. 

 http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Duurzame-energie-2/Wind/Windkansenkaart.htm 

Maar niet iedereen is het daar mee eens, zoals bijvoorbeeld Groen Links in 

Amsterdam. Wethouder Maarten van Poelgeest (GroenLinks) blijft vasthouden aan 

een verdubbeling van het Amsterdamse windmolenpark. Dat heeft hij in Het Parool 

gezegd. Uiteraard kwam ook daar weer een reactie op. 

Wethouder Maarten van Poelgeest moet de wens voor een verdubbeling van het 

Amsterdamse windmolenpark laten varen, zegt gedeputeerde Jaap Bond van de 

provincie: 'Noord-Holland staat al vol windturbines.' De 'verbijstering' die Van 

Poelgeest uitte in Het Parool over het besluit van de provincie om alle aanvragen voor 

nieuwe windmolens het komende half jaar te bevriezen, noemt Bond (CDA) 'politiek 

gespeeld'. 

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3288391/2012/07/18/Provincie-verbijstering-over-bouwstop-windmolens-politiek-gespeeld.dhtml 
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Groene stroom de toekomst? 

Beleggen in een windpark? 

Misschien toch maar niet…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raamposters en spandoeken. 
 

Mocht u onze raamposter gemist hebben, dan kunt u hem alsnog 
downloaden van onze site: http://www.platformstorm.nl/ bij 
werkgroepen -media.  
 
Wilt u hem liever kant en klaar, e-mailt u dan naar: 
info@platformstorm.nl 
Dan kijken wij waar u het dichtst in de buurt de poster op kunt 
halen. 
 
Zoekt u een groter medium om uw ongenoegen kenbaar te 

maken?Stichting Platform Storm heeft ook spandoeken. Meer hierover vindt u op onze 
site. 

 

 
U bent vrij dit bericht door te zenden aan andere geïnteresseerden. Zij kunnen zich 
ook zelf aanmelden via onze site.  
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen dan kunt u zich via de site afmelden. 

 
Het secretariaat van Stichting Platform Storm is bereikbaar op: 

secretaris@platformstorm.nl 
 

Volg Storm op Twitter:   @karlvoshaart  en    @infoplatform 
Input voor de nieuwsbrief kunt u sturen naar: kopijnieuwsbrief@platformstorm.nl 

 


