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Beste lezers en lezeressen; 

 
Het reces is afgelopen en de verkiezingsstrijd is in volle hevigheid uitgebarsten. 

 
Meerdere partijen dingen naar uw stem met mooie 
praatjes. Het is niet eenvoudig een keuze te maken uit 
de vele partijen. Daarom heeft Storm in samenwerking 
met Tegenwind Veenkoloniën een overzicht gemaakt 
over hoe de politieke partijen met de 
windturbineplannen omgaan die onze woon- en 
leefomgeving bedreigen. Niet gemakkelijk. Want wat 
een partij landelijk vindt, kan anders zijn wat een partij 
op provinciaal niveau uitdraagt en dat kan weer 

verschillen met de lokale politiek. Bovendien is het maar al te duidelijk dat de politiek, 
hetzij lokaal, hetzij provinciaal hetzij landelijk elkaar graag deze hete aardappel 
toespelen. 

Daarom nog even voor alle duidelijkheid over de huidige situatie: 
Landelijk beleid:  “Het kabinet wil het gebruik van wind, biomassa en andere vormen 
van hernieuwbare energie stimuleren. Dat is goed voor het milieu en maakt Nederland 
minder afhankelijk van fossiele brandstof. Doel is 14% duurzame energie in 2020. Om 
op lange termijn (2050) te komen tot een CO2-arme economie, bevordert het kabinet 

de innovatie van duurzame energietechnieken.”  
Men kiest voor wind omdat dit de goedkoopste vorm van duurzame energie zou zijn. 

Sociale kosten worden niet meegerekend, net zo min als de mogelijke kosten van 
verlies werkgelegenheid in de regio, verlies toerisme of de verheviging van de krimp. 
Provinciaal beleid: Het POP –Provinciaal Omgevingsplan- verdeelt de opgave voor 

windenergie en provincie Drenthe kleurt zo’n beetje heel oost Drenthe in als 
zoekgebied zonder daarbij een maximaal aan wattage op te geven. 

Gemeentelijk beleid: Gemeente Borger Odoorn verzet zich en is tegenstander van 
de mega plannen van windenergie. Bovendien zeggen ze gepasseerd te zijn in de 
beleidsvorming rond het vaststellen van het zoekgebied in de provincie Drenthe. 

Hoeveel windenergie – hoeveel watt / windturbines- de gemeente wel “passend” vindt, 
geeft men niet aan, ook niet als daar om gevraagd wordt. 

Gemeente AA en Hunze: geeft in beleidsstukken aan dat zij 30 megawatt –bv. 10 
windturbines van 3 megawatt- het maximaal inpasbare vinden voor hun gemeente. 
Gemeente Stadskanaal: ziet zich geconfronteerd met enorme windprojecten langs 

hun grenzen, maar kan daar niets over zeggen. 
 

Van alle drie de overheden valt te zeggen dat ze vooral zo min mogelijk bewoners 
lijken te willen informeren en belanghebbenden niet te willen betrekken in de 

beleidsvorming.  
–Wist u dat we zoekgebied waren geworden, bent u om uw mening gevraagd?- 

Terug naar de landelijke verkiezingen; zoals al geconstateerd is, is het niet 
gemakkelijk om een helder antwoord te krijgen van de politiek. Niemand wil zijn 

vingers branden, ver in Den Haag is het stoer roep toeteren dat “we aan duurzame 
energie moeten doen”, “dat er windturbines moeten komen”, “dat doorpakken gewenst 

is”, dichterbij de bewoners is die boodschap moeilijker te verkopen.  
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Welke partij zou een positief effect kunnen hebben voor onze strijd en welke partijen 
zijn voorstander van de windparken? En hebben dus een negatief effect. 

 
 

Onbekend:   en    NXD (alleen kiesring Amsterdam) 
 
 

 

 
Sterk Negatief:   
 

 

Negatief: 
 

 
 

Licht negatief:           
 
 

 
 

Neutraal:  
 

 

Licht Positief:                                                
 
 
 
 

 

Positief:      
 

 
 
 
 
 

 
 

Op onze site kunt u in een uitgebreid overzicht teruglezen met nog meer informatie 
over de partijen en hun standpunten inzake energie. 

 
http://www.platformstorm.nl/werkgroepen/media 
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Tegenwind Veenkoloniën heeft in samenwerking met Nationaal Kritisch Platform 

Windenergie en nog vele andere verontruste organisaties een brief gestuurd aan de 

leden van de vaste Kamercommissies voor I&M en EL&I, aan de partijleiders, inclusief 

de minister-president, en de landelijke partijbesturen.  

Wij, van Storm, hebben hieraan meegewerkt om de politici tijdens de 

verkiezingscampagne aan te spreken op hun stellingname ten aanzien van 

windenergie in het algemeen, en in het bijzonder op de uiterst ondemocratische weg 

waarlangs gepoogd wordt het land ten koste van alles met windturbines vol te zetten.  

Tevens is er een PERSBERICHT uitgezonden; 

Rechtsbescherming tegen windmolens wassen neus –  
Windturbines mogen 3x zoveel geluidshinder veroorzaken als snelwegen. 
 
Sinds vorig jaar wordt het platteland geconfronteerd met een lawine aan plannen voor 

vaak zeer grote windturbineparken. De belemmeringen daartegen zijn met behulp van 

verruimde geluidsnormen, de Crisis- en herstelwet en de Rijkscoördinatieregeling tot 

een onaanvaardbaar minimum teruggebracht, waardoor de rechtsbescherming tegen 

windmolenplannen in feite een wassen neus is geworden. Van een deugdelijke 

afweging van belangen, op basis van goed onderzoek naar alle relevante gegevens is 

geen sprake meer. 

Om de noodzakelijke wetten en regels door de Tweede Kamer te loodsen werd 

gebruik gemaakt van onjuiste en onvolledige informatie. Zo zouden de nieuwe 

geluidsnormen die sinds 1 jan 2011 van kracht zijn beleidsneutraal worden ingevoerd. 

Feit is echter dat bijvoorbeeld het windturbinepark Urk/Noordoostpolder onder de oude 

regels niet mogelijk zou zijn. Het Rijksinpassingsplan en de bijbehorende besluiten 

voor dit windpark hebben niet voor niets op deze nieuwe normen gewacht en werden 

toen het eindelijk kon binnen een week, op 6 januari 2011, in de Staatscourant 

gepubliceerd. 
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Over de werkelijk netto opbrengst van windturbines bestaan alarmerende gegevens uit 

het buitenland (VS, Ierland) die laten zien dat de gas- en kolencentrales aanzienlijk 

minder efficiënt werken als ze de onregelmatige stroom uit windmolens moeten 

opvangen. Ze moeten dan zelf ook onregelmatiger gaan draaien, wat extra brandstof 

kost. Dit brandstofverlies kan zelfs zo hoog oplopen dat daarmee de hele opbrengst 

aan windstroom wordt tenietgedaan. Praktijkgegevens waaruit kan blijken hoe dit 

verschijnsel in ons land uitpakt zijn bedrijfsgeheim, en minister Verhagen vindt het niet 

nodig ze op te vragen Hij weet immers al hoe het zit.  

 In een brief aan de (toekomstige) Tweede Kamerleden roepen 12 tot 15 duizend 

bezorgde Nederlanders, geconfronteerd met het verdwijnen van de 

rechtsbescherming tegen windmolenplannen en verenigd in 85 groeperingen, de 

politieke partijen op om een eind aan te maken aan de toenemende rechteloosheid, 

en: 

1.       windturbines uit het regiem van de Crisis- en herstelwet en de toekomstige Omgevingswet te halen. 
 
2.       de toepassingsmogelijkheid van de Rijkscoördinatieregeling tot het uiterst noodzakelijke te beperken. 
 
3.       de AMvB met de nieuwe geluidregels in te trekken van dan wel deze drastisch aanpassen. 
 
4.       onafhankelijkheid van de rechtspraak van de Raad van State tot stand te brengen. 
 
5.       de informatieverstrekking van de Rijksoverheid aan een onafhankelijke milieuaccountancy toets te onderwerpen. 
 

De brief van 85 verontruste groeperingen aan Kamerleden, Partijleiders en 

Partijbesturen vindt u hier: https://docs.google.com/file/d/0ByHMldz7PSfgblpUMnFTdm1PYzA/edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIEUWSBRIEF 22   09-09-2012   

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

5/6 

 

 

Aansluitend op de steeds groter wordende geluidsproblematiek van de windturbines 

heeft Stichting Kritisch Platform Windenergie Zijpe een klachtensite geopend waar 

iedereen vanuit Nederland zijn of haar klachten kwijt kan. 

 
 
Het meldpunt, www.windmolenklachten.nl is opgezet door bewoners uit de kop van 
Noord-Holland. Een prima initiatief, vindt de Milieudienst in dat gebied.  
  
“Wij lopen tegen een muur op. Omwonenden van windturbines ondervinden ernstige 
overlast, maar de overheid grijpt niet in. Vandaar dit meldpunt", zegt Henno Dasselaar 
van de Stichting Kritisch Platform Windenergie Zijpe, de initiatiefnemer van de site.  

  
In het windturbinerijke noorden van de provincie veroorzaken 
sommige windmolens veel klachten. Berucht is een windturbine in 
Sint Maartensbrug, die al jaren de buren van hun rust berooft. Ook 
drie grote windturbines in de polders tussen Schagen en het 
Amstelmeer zorgen voor veel problemen. De nieuwe windturbine 
De Ambtenaar in de Wieringermeer, met 135 meter de hoogste 
van Nederland, roept ook al klachten op.  
  

De bewoners klagen er vooral over dat de voortdurende geluidshinder ze op de 
zenuwen werkt. Daarnaast zijn hun woningen minder waard geworden.  
 „Maar wij willen zeker niet alleen klachten uit onze eigen regio verzamelen", zegt 
Henno Dasselaar. „Wij hebben onze website bedoeld als een nationaal meldpunt. 

Want het is een nationaal probleem."  
  
Belangrijk doel is het aanscherpen van de geluidsnorm voor 
windturbines. Die is sinds 1 januari 2011 versoepeld. Mede daarom 
vallen praktisch alle windturbines, ook de meest omstreden 
exemplaren, binnen de normen.  

  
Ze mogen ook meer lawaai veroorzaken dan vroeger. Dat zegt Eric Allard van de 
Milieudienst Kop van Noord-Holland. „De windturbine in Sint Maartenbrug moest 
voorheen tussen 22.40 en 7 uur worden stilgezet. Maar dat hoeft niet meer en gebeurt 
dus niet." Allard vindt het dan ook ’heel goed’ dat de omwonenden op deze manier 
aandacht vragen voor het probleem van de geluidsoverlast. De gemeenten Zijpe en 
Anna Paulowna hebben bij de provincie en het rijk al vergeefs geklaagd over de 
geluidsnormen.                   
Bron: http://www.stichting-jas.nl/newsread.asp?newsID=18160 
 

 

De Ambtenaar, recent gebouwde 

herriemakende horizonvervuiling. 
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Storm vindt het daarom des te belangrijker om te voorkomen dat windturbines in een 

stil gebied als de Veenkoloniën worden geplaatst!  Want zulke grote getale 

windturbines waartussen bewoners worden opgesloten, dus tussen rijen van deze 

machines, is vragen om problemen. En dat is niet iets wat- ook al beweren de 

initiatiefnemers en de windturbinebouwers graag het tegendeel- tussen de oren zit. 

Dat is inmiddels wel bewezen: 

Windenergie maakt ziek, je kan doodziek worden van de windturbines. 
 
Het geluid van de windturbines veroorzaakt een keur aan klachten. 
Gezondheidsklachten van mensen die in de buurt wonen van windmolens lopen uiteen 
van slaapproblemen, duizeligheid, angststoornissen, prikkelbaarheid, depressies, 
concentratie- en leerproblemen, en tinnitus (oorsuisen) Die conclusie trekt een 
onderzoeker van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Utrecht. 
 
Voor de media berichten van de Telegraaf, Spits en Elsevier en een rapportage kijkt u 

op:  http://www.platformstorm.nl/werkgroepen/media  

Een rapportage van Hart van Nederland in combinatie met eigen opnames kijkt u hier: 

http://youtu.be/NQHEm7qtbHw 

 
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 

 


