
 

 

NIEUWSBRIEF 23   17-09-2012   

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

1/6 

 

 

 
Nederland heeft gestemd! 

 
Na eerst alle tegenstellingen te hebben uitvergroot tijdens de 
campagnetijd moet er nu een coalitie worden gevormd en een 
regeerakkoord worden geschreven. 
VVD en PvdA, de grote winnaars, hebben beide –de een groter dan 
de andere- hun vraagtekens bij wind op land en we hopen dan ook 
van harte dat deze partijen samen ervoor gaan zorgen dat wind op 
land een halt wordt toegeroepen. Als je dan toch wind wil oogsten, 
doe het dan waar het ook werkelijk hard waait; op zee. Ook al is wind op zee een 
“duurdere”optie, toch is dit een betere keuze dan wind op land. Want als je alle 
nadelige effecten van wind op land bij elkaar optelt, zou het wel eens kunnen zijn dat 
wind op zee helemaal niet zoveel duurder is als dat er nu wordt gesuggereerd. 
En dan nog onze gratis tip voor eventuele bezuinigen: haal windenergie op land uit 
de SDE + subsidie regeling en gebruik deze miljarden euro’s, geld wat wij burgers 
betalen via een opslag van onze energierekening, voor zaken waar we werkelijk 
allemaal in Nederland baat bij hebben, niet alleen een kleine groep landeigenaren en 
windproject ontwikkelaars. 
Storm zal in samenwerking met de andere actiegroepen trachten de windproblematiek 

met alles wat daarbij hoort onder de aandacht te brengen van onze politici.  
Dat deden we al bij het vorige kabinet, bij het demissionaire kabinet en dat zullen we 

ook zeker doen bij het nieuwe kabinet! 
 

 
 

 
Vergadering Statencommissie Omgevingsbeleid 

 
Storm wil via deze weg iedereen uitnodigen om naar de Statencommissie vergadering 

van a.s. woensdag te komen. Er staan meerdere brieven op de rol die te maken 
hebben met de windturbineprojecten die onze woon- en leefomgeving bedreigen.  

Wij hopen dan ook dat er in de Staten over de brieven gesproken gaat worden en dat 
deze niet als “voor kennis aangenomen” terzijde worden geschoven.  

–zoals we al vaker hebben gezien wil niemand zich aan deze hete aardappel branden- 
 

Het helpt vast en zeker als er betrokken bewoners op de tribune komen zitten. 
 

Kom ook, u bent van harte welkom: 
 19 september 2012 

 Starttijd 13:30 Eindtijd 16:30 
 Locatie Provinciehuis Assen, Statenzaal 

  
Kijk voor meer informatie op: 

 
http://www.drenthe.info/dvs/index.php?id=23&tx_siszoeken_pi4%5Bgroup%5D=7&tx_siszoeken_pi4%5Bdate%5D=1426 

 
 

 



 

 

NIEUWSBRIEF 23   17-09-2012   

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

2/6 

 

 

 
Gemeente Borger Odoorn 

De gemeente Borger-Odoorn heeft in 2011 onderzoek 
gedaan naar de leefbaarheid in alle dorpen van de gemeente. 
Voor het onderzoek is een inventarisatie gemaakt van de 
aanwezige voorzieningen, het verenigingsleven en andere 
activiteiten in de dorpen. Samen met een score voor 

bereikbaarheid van de dorpen geeft dit een beeld van de ‘veronderstelde leefbaarheid’. De ‘ervaren 
leefbaarheid’ is gemeten met een schriftelijke enquête. 
Ervaren leefbaarheid 

Bij de ‘ervaren leefbaarheid’ gaat het om de beleving van burgers: hoe tevreden zijn zij met hun kern als 
woonplaats? Om deze tevredenheid te kunnen verklaren en aanknopingspunten te bieden voor beleid, 
zijn in de enquête specifieke vragen gesteld over zaken als werk, het gebruik van voorzieningen, 
de woonomgeving en de eigen woning, mobiliteit, sociale samenhang, vrijwilligerswerk, vrije 
tijdsbesteding en cultuur en veiligheid en overlast. Ook is gevraagd wat de belangrijkste 
onderwerpen zijn waaraan de gemeente moet werken om de leefbaarheid in de eigen kern in 
stand te houden. Het onderzoek geeft ook een beeld van waar inwoners heen gaan voor bepaalde 
voorzieningen. 
uitwerking van de vier leefgebieden 

Met het Leefbaarheidsonderzoek en de overgang van zes hoofdkernen naar vier leefgebieden wil het 
college met de gemeenteraad een bezoek brengen aan de leefgebieden. De politiek wil tijdens deze 
vier bijeenkomsten met de burgers in gesprek gaan over de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek 
en de leefgebieden. 
Opzet van de bijeenkomsten 

- Opening 
- Presentatie leefbaarheidsonderzoek; 
- Presentatie vier Leefgebieden; 
- Uiteen in groepen, waarbij over stellingen wordt gediscussieerd; 
- Plenaire terugkoppeling. 
planning 

Datum: 24 september 2012 
Tijd: 19:00 uur Locatie : Dorpshuis De Viersprong in Buinerveen 
Leefgebied: 1. Nieuw-Buinen, Buinerveen, Drouwenermond en Drouwenerveen 
Datum: 8 oktober 2012 
Tijd: 19:00 uur Locatie: Dorpshuis Valthe 
Leefgebied: 3. Exloo, Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloërveen en Odoornerveen 
Datum: 30 oktober 2012 
Tijd: 19:00 uur Locatie: OMC Borger 
Leefgebied: 4. Borger, Drouwen, Bronneger, Bronnegerveen, Buinen, Westdorp, Ees, Eesergroen, 
Eeserveen en Ellertshaar. 
Datum: 26 november 2012 
Tijd: 19:00 uur Locatie: Volgt 
Leefgebied: 2. Zandberg, 2e Exloërmond, Valthermond, 1e Exloërmond, 2e Valthermond 

 
U kunt ook uw steentje bijdragen in de strijd tegen windturbines. Kom ook naar 
een van deze avonden om de lokale politiek te vertellen hoe fijn u hier nu woont 
en hoe veel zorgen er zijn rond de windturbineprojecten die uw mooie gemeente 

bedreigen! 
 

Bron: http://www.weekinweekuit.com/media/wiwu/week37.pdf    pagina 4 
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De initiatiefnemers, zo blijkt uit onderstaand bericht,  
liggen niet wakker van het feit dat de wind steeds meer afneemt. 

 

 

 

 

 

 

 

Storm snapt dat wel; het hele windverhaal is gebaseerd op aannames en een 

ingewikkeld rekenmodel, een computerprogramma. En daar kan je alle kanten mee 

op. Naar werkelijke opbrengst wordt niet gekeken, dus de grondbezitters en 

projectontwikkelaars krijgen hun subsidie toch wel…… of…..toch niet……. 

De VVD pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de netto opbrengst van 

energie afkomstig van windmolens. 

Er is steeds meer aanleiding vraagtekens te plaatsen bij het 

rendement van windmolens, vindt Kamerlid René Leegte (VVD). “Uit 

nieuw onderzoek van de Nederlandse expert Cees le Pair zou 

blijken dat het werkelijke rendement veel lager is dan wij altijd 

aannemen. Ik heb minister Maxime Verhagen (Energie) gevraagd 

daar onafhankelijk onderzoek naar te doen.” 

Uit het door Leegte aangehaalde onderzoek blijkt onder meer dat het opvangen van 

de pieken en dalen van de onregelmatige windstroom het rendement van windmolens 

drukt. De besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen zou daarmee ook lager 

zijn dan algemeen wordt aangenomen.  

Leegte: “Het ministerie hanteert een rendement van 23 procent. Dat is al laag in 
vergelijking met andere energiebronnen. Nu is er aanleiding om te 
veronderstellen dat de opbrengst zelfs lager ligt dan 8 procent.”  
Leegte heeft de minister schriftelijk om opheldering gevraagd. 
 
Bron: Spits, 22-08-2012            http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/08/onderzoek-rendement-windenergie 

Storm vindt het ongelooflijk dat er miljarden worden uitgegeven aan een techniek die, 
alleen omdat ze claimt duurzaam te zijn, overal mee weg lijkt te komen. Zeker in tijden 
van crisis en bezuinigingen. Het is dus zelfs niet bekend bij de beleidsmakers wat de 
werkelijke opbrengst en besparing van CO2 van een windturbine is! Hoog tijd dat daar 
duidelijkheid in komt.  
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Naast expert Le Pair zijn er meer geleerden die de Nederlandse politiek wijzen op hun 
windturbine beleid, zoals dhr. Pieter Lukkes: 
 

Zienswijze Lulkoek  

Prof. dr. Pieter Lukkes is emeritus hoogleraar economische en sociale geografie, 
Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was hij directeur van een maatschappij voor 

projectontwikkeling in Utrecht. Nog eerder was hij planoloog in dienst van de provincie 
Fryslân.  

“Onlangs hoorde ik een voor mij nieuw argument om tot de bouw van windturbines 
over te gaan. Mij werd gezegd dat het toch zonde is om Gods adem niet te gelde te 

maken. Inderdaad: Gods adem maar het geld moet worden opgebracht door de 
Nederlandse huishoudens. Die moeten – ongevraagd maar wel verplicht – €800 

miljoen van hun zuur verdiende loon afstaan. Daar krijgen zij niets voor terug: geen 
schoner milieu en geen klimaatverbetering maar wel een gedegenereerde leef– en 

recreatieomgeving. 

Ofwel: de bevolking moet betalen voor de ellende die in hun eigen omgeving wordt 
aangericht. Het komt er op neer dat die € 800 miljoen moet worden toegevoegd aan 
de nationale armoede van huishoudens. Welke politicus is bereid om zich voor deze 

extra schuld verantwoordelijk te stellen?  “ 

Zijn gehele zienswijze leest u hier: 

 http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/06/pieter-lukkes-over-windpark-fryslân-en-lulkoek?utm_source=Dagelijkse+Standaard+List&utm_campaign=4102ab2b9d-nb&utm_medium=email 

 

2701. Structuurvisie windenergie Emmen 
 
De gemeente Emmen wil op haar grondgebied de realisatie van 
60 MW aan windenergie binnen één opstelling mogelijk maken. In 
een structuurvisie wil zij de ruimtelijke randvoorwaarden voor de 
windmolenopstelling vastleggen. 

 
Op onderstaande link vindt u meer informatie en het 
Startdocument reikwijdte en detailniveau m.e.r. windenergie 

 
http://www.commissiemer.nl/advisering/lopendeadvisering/2701 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amerikaanse protest prent: 

Ook hier is men er inmiddels achter 

waarop de windturbines werkelijk 

draaien: als mest voor de windturbines 

worden bakken met geld gebruikt! 
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Provincie Noord-Holland neemt haar verantwoordelijkheid? 
 
Op 5 september, net voor de verkiezingen, werd dit bericht door de media verspreidt: 
 
“In de provincie Noord-Holland komen geen nieuwe windmolens meer. Gedeputeerde 
Staten van de provincie stellen Provinciale Staten voor daar definitief toe te besluiten. 
De enige uitzondering betreft een windmolenpark bij Wieringermeer, waarover met het 
Rijk al afspraken waren gemaakt. 

 
Horizonvervuiling 
De provincie kondigde begin juli al aan geen nieuwe 
vergunningen meer af te geven voor de bouw van 
nieuwe windparken. Horizonvervuiling is daarvoor een 
belangrijk argument. Er moet volgens de provincie ook 
worden gekeken naar het belang van bijvoorbeeld de 
kwaliteit van de leefomgeving, landschap en 
cultuurhistorie. “  
Het volledige artikel leest u op: 

       http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/geen-windmolens-meer-in-noord-holland.8500826.lynkx?utm_source=BB%202012-09-06&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws 

 

Maar een en ander moet nog wel in de raad besproken worden en dat gebeurde 
afgelopen donderdag, net na de verkiezingen….. En dan blaast, tot ieders 
verbazing, de PvdA het akkoord over de stopzetting op! Is dit omdat PvdA onder 
grote druk werd gezet door de grote partijen uit de energiemarkt en de windlobby, die 
ook kwamen inspreken (NWEA, Essent en Nuon, in totaal 19 insprekers pro wind) of 
werd men onder druk gezet van binnen uit – de landelijke PvdA- omdat er nu een 
coalitie moet worden gevormd en een helder standpunt over windenergie op land hun 
onderhandelingspositie voor een eventuele Linkse coalitie in gevaar zou brengen?  
 
“HAARLEM - De PvdA-fractie in provinciale staten van Noord-Holland geeft niet 
langer steun aan een algeheel verbod op de bouw van nieuwe windmolens in 
Noord-Holland. De fractie wil ruimte voor plannen van particulieren en gemeenten die 
al vergaand in ontwikkeling zijn en die ’’goed inpasbaar’’ zijn in de omgeving.  
De PvdA maakte haar opstelling donderdag bekend tijdens een inspraakavond op het 
provinciehuis in Haarlem.  
Op deze massaal bezochte bijeenkomst ageerde een reeks gemeenten, particulieren 
en bedrijven in de energiesector tegen de aangekondigde ’windstop’. Gemeenten, 
waaronder Velsen, Haarlemmermeer en Amsterdam, menen dat de provincie zich 
schuldig maakt aan ’onbehoorlijk bestuur’ door plannen in ontwikkeling af te kappen.  
PvdA-statenlid Nico Papineau Salm vroeg Gedeputeerde Staten inzage in de 
ingediende plannen. De PvdA-fractie wil vervolgens bekijken welke plannen wel 
kunnen. Coalitiepartner VVD zag in de stellingname van de PvdA ’een breuk met 
de coalitieafspraak’. De VVD blijft een absolute voorstander van een verbod op de 
bouw van nieuwe turbines op land. De kleinere collegepartijen D66 en CDA steunen 
die lijn.” Bron:   http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article17874433.ece/PvdA-breekt-met-windstop-Noord-Holland 

 

 
  
 
 

Noord Holland anno 2012, 10 jaar geleden kon je nog vrij 

vliegen met je ballon. Bron: fibronot.nl 
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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 

 

 
De prijs is hoog van de wind…. 

 Op 15 mei 2012 tijdens het aanbieden van de petitie hebben we ook, zoals u 

misschien weet, een manuscript aangeboden aan de leden van de tweede kamer. In 

dit manuscript hebben we informatie bij elkaar gevoegd betreffende de rendabiliteit 

van windturbines, de gezondheidsproblemen die kleven aan het wonen in de nabijheid 

van windturbines en wat windturbines betekenen op sociaal maatschappelijk niveau. 

Tevens hebben we een aantal alternatieven aangedragen welke mogelijk de noodzaak 

tot wind in deze vorm drastisch verkleint zo niet  overbodig maakt.  

Bij het manuscript is een CD gevoegd waarop alle rapporten terug 

te vinden zijn die we hebben gebruikt om het geheel samen te 

stellen. 

Om een ieder in de gelegenheid te stellen dit manuscript te lezen is er de mogelijkheid 

deze te bestellen bij voor 4,95 per stuk excl. verzendkosten. 

Bent u geïnteresseerd in het volledige manifest? Maak dan €4,95 + €2,50 

verzendkosten over op rekening 13.09.77.861 t.n.v. Vereniging Tegenwind Hunzedal 

met vermelding van uw naam en uw adres. U krijgt het dan zo spoedig mogelijk 

toegestuurd.  Een voorproefje download u hier: http://www.platformstorm.nl/downloads/voorproefje-manifest.pdf 


