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Dagblad van het Noorden bericht:

12-11-2012
Omwonende krijgt stroom als “winddeel”.

Dat klinkt best leuk: Burgerparticipatie. Maar eerst wat feiten op een rij.
Om te beginnen: De procedure loopt nog, dus het is nog helemaal niet zeker dat er
windturbines komen ook al doen de initiatiefnemers in dit artikel alsof dit al besloten is!
1. Als participant krijgt u iets terug voor wat u zelf al betaald heeft via de opslag
op uw energierekening.
“

De subsidie voor het opwekken van de duurdere wind energie wordt door de overheid betaald
uit het SDE+ fonds aan de windindustrie. De subsidiepot wordt ieder jaar aangevuld met de
energiebelastingopslag die u betaalt op uw energierekening. De opslag en de SDE+ regeling
gaan in 2013 van start. Door deze heffing, die al in het regeerakkoord was aangekondigd, wordt
duidelijker welk bedrag burgers en bedrijven betalen voor de stimulering van duurzame
energie. In 2013 is het budget voor SDE+ € 100 miljoen, in 2014 € 200 miljoen en in 2015 €300
miljoen . Op lange termijn (2028) bedraagt het budget structureel € 1,4 miljard. Voor een
huishouden met een gemiddeld jaarverbruik levert dit een verhoging van de energierekening
op die oploopt van ongeveer € 8 per jaar in 2013 naar zo’n € 25 per jaar in 2015. De opslag kan
in 2028 oplopen tot ongeveer € 120 per jaar. Als u geen “groene” stroom heeft, betaalt u er
dus toch voor, door middel van de opslag van uw energie rekening. “

Bron:

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/04/15/opslag-op-energierekening-voor-duurzame-energie.html

“Daarnaast blijkt dat de nieuwe doelstelling voor windenergie van het kabinet-Rutte II niet realistisch is zonder
een forse verhoging van de investeringen. Om de doelstelling voor windenergie te halen, is circa 13 tot 15
miljard euro aan investeringen in windmolens nodig tot 2020. Dat blijkt uit berekeningen van het economische
bureau van ING, die vrijdag bekend werden.”
Bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/te-weinig-budget-voor-kabinetsplannen-windenergie.8507175.lynkx?utm_source=BB%20R_en_M%202012-11-09&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws

Dat houdt in dat die opslag nog wel eens heel hard omhoog zou kunnen gaan en ver
boven die € 128 euro per jaar of veel eerder op die € 128 per jaar zou kunnen uitkomen.
2. Als participant doet u mee aan het project en kunt u geen bezwaar meer maken
of planschade claimen bij de rechter.
Dat zou ook wel vreemd zijn natuurlijk. U investeert in een windproject en gaat dan in procedure bij de rechter
omdat u planschade wilt ontvangen omdat uw huis in waarde is gedaald, misschien zelfs wel onverkoopbaar is
geworden. De rechter zal u niet ontvankelijk verklaren. U kunt nu eenmaal niet van twee walletjes eten.

3. Als participant doet u mee aan het project en gelden de beschermende normen
die al de slechtste van Europa zijn- niet meer voor u.
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom een windturbine zo dicht bij een boerderij kan worden
geplaatst ? Omdat, zodra je initiatiefnemer bent, de verplichte beschermende regelgeving komt te vervallen. De
eigenaren van de grond mogen dan zelf beslissen waar de windturbines komen te staan en vaak kiezen boeren
dan voor de kortste klap: dicht bij huis. Dat houdt voor u dan in dat de grondeigenaren mogen
beslissen en dat u uw beschermende rechten heeft opgegeven. Tja, dan kan de windturbine
wel heel dicht bij uw woning komen.

4. Met een obligatie kunt u een financieel risico lopen.
Het is nog niet bekend wat voor soort obligaties de initiatiefnemers willen uitgeven.
Pas op voor achtergestelde obligaties: bij een achtergestelde obligatie krijgt u pas als
laatste het geld terug in geval van een faillissement, u sluit achteraan in de rij van schuldeisers.
Eerst moeten de schulden van het bedrijf worden afgelost aan de “preferente” schuldeisers.
Het geld dat hierna eventueel nog over is wordt over de houders van achtergestelde obligaties verdeeld. Hier
tegenover ontvangt men echter wel een hogere rente dan men op normale obligaties zou ontvangen. Maar in de
praktijk gaat meestal alles naar de bank en belastingdienst (zij zijn preferente schuldeisers= dus degenen die
altijd als eerste geld krijgen bij faillissement) en is er niets over voor de obligatiehouders.
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5. Obligaties speciaal voor u als omwonende?
Het grote verschil tussen obligaties en aandelen is dat obligaties schuldbewijzen zijn van de onderneming en
aandelen bewijzen van mede-eigendom. U wordt dus geen mede eigenaar maar investeerder, krijgt dus geen
zeggenschap en krijgt een vast percentage uitgekeerd. In geld of stroom.
Maar wat als u geen geld hebt om obligaties te kopen? Bij Raedthuys is de standaard prijs zo’n € 500,= per
winddeel. Hoe kan u dan profiteren van de windturbines? Nou… niet dus. De voordelen komen alleen naar u
toe als u participant wordt, niet omdat u in de omgeving woont. Raedthuys biedt voor meerdere windprojecten
in Nederland winddelen aan,deze zijn niet exclusief voor de omwonenden maar voor iedereen die wil investeren
in windhandel. Omwonenden krijgen hooguit voorrang of een procentje meer, maar meer ook niet. Er moet
natuurlijk wel genoeg overblijven voor de projectontwikkelaars zelf.
Bron:

http://www.eendragt-wind.nl/?p=&a=mod_news-view-item&id=49

6. Als bewoner en direct gedupeerde heeft u toch recht op compensatie en
participatie?
In het hele artikel komt het woord compensatie niet voor: hier is dus alleen sprake van voordeel voor u als eerst
geld op tafel wordt gelegd. En daarmee verspeelt u dan uw recht op compensatie.
En wat u als u zelf gaat participeren om te compenseren, kan dat?
Stel u heeft een woning van € 150.000,- in Nieuw Buinen, door de komst van de windturbines halveert de woning
in waarde. Dat betekent dat u dan een verlies lijdt van € 75.000,-. Om dat verlies te compenseren via die
obligatieregeling moet u dus een bedrag inleggen wat groot genoeg is om het verlies te dekken. Het verwachte
rendement is 7% -zeggen de initiatiefnemers. Dan moet u dus meer dan het verlies aan WOZ waarde van uw
woning x 7% inleggen om te gaan profiteren.
Concreet betekent dit ongeveer 14,28 (100:7%) x € 75.000 = € 1.071.000,-.... iets meer dan een miljoen…..voor
dat geld kunt u ook ergens anders gaan wonen!
Stel dat u uw geld gewoon vastzet op de bank, dan ontvangt u over zo'n bedrag 5% rente..... oftewel maar 2%
minder rente dan bij Raedthuys en consorten....... conclusie: de obligaties bieden u maar 2% extra rente ten
opzichte van normaal veilig sparen bij de bank. Zonder een windturbine project in uw voor- en achtertuin.
En die obligaties kunt u ook kopen voor andere windprojecten in Nederland, zonder de windturbines in uw tuin
te krijgen.

7. Is een winddeel echt zo’n top investering? Want u levert er wel rechten voor in.
Het AD besteedde hier aandacht aan; hun conclusie: er zijn meerdere factoren die bepalen of een winddeel goed
of slecht rendeert. De energieprijzen zijn nu laag en kunnen voor drie jaar vastgezet worden. Overstappen levert
flinke korting op. Ook is de wind van invloed op het rendement, het waait steeds minder – al 15 jaar dalend!- en
het is maar de vraag of de wind zal toenemen de komende jaren. We blijken over tientjes te praten….
Dat staat in schril contrast met de nadelen de windturbines met zich meebrengen.
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8. U krijgt korting op uw energie rekening of gratis energie. Is dat dan genoeg
voor compensatie?
Het hangt er maar vanaf wat de effecten van de windturbines op bijvoorbeeld de woningmarkt zijn.
Stel; de waarde van de woning halveert dankzij de windturbines en een gemiddeld Veenkoloniaal gezin ziet zich
ineens geconfronteerd met een hypotheek van € 150.000,- op een huis met een werkelijke waarde van
€ 75.000,-. Stel nu even dat de hypotheekverstrekker geen extra aflossing eist dan betaalt dit gezin
hypotheekrente over € 75.000,- die ze verloren hebben door de windturbines. Want ze moeten nog wel de
hypotheek betalen over de totale vroegere waarde van € 150.000,-.
Reken maar weer even mee: 5% rente op jaarbasis , € 75.000,- euro...... dat betekent € 3.750,- per jaar aan rente.
Zelfs als ze de energie cadeau krijgen –gemiddeld zo’n € 805,- dan leiden ze nog steeds
€ 3.750 - € 805= € 2.945,- per jaar verlies. Oftewel € 245,- netto per maand......
Stel een modaal gezinsinkomen op € 1.800,- netto per maand dan betekent dit een netto koopkrachtverlies van
13,6 % ....... daar kan het huidige regeerakkoord niet aan tippen!

9. En ‘de uitsmijter’ uit het Dagblad van het Noorden artikel:
“De verdiensten die het windpark genereert voor lokale investeerders en grondeigenaren
geven een directe impuls aan de lokale economie. “
Twee van de ondertekenaars van het stuk wonen niet eens in de regio! En de toeristen die liever ergens zonder
malende wieken op vakantie gaan en wegblijven? En de lokale toeristische sector die daar een klap van krijgt? En
de huizenmarkt, die al zo beroerd is? En de “noaberplicht” die al afbrokkelt? De inkomsten die het midden- en
kleinbedrijf gaan mislopen omdat de regio leegloopt? De misgelopen WOZ inkomsten van de gemeente omdat
de woningen minder waard zijn geworden? De waarde van de woningen van de bewoners die dalen?
Gaan de lokale investeerders en grondeigenaren dat allemaal compenseren? Wij zien het niet gebeuren….

Gemeente Borger Odoorn vindt 80 tot 200 windturbines onacceptabel
Van de site van Gemeente Borger Odoorn het volgende:
“In juli vorig jaar informeerden wij u over de plannen voor een groot windmolenpark (300 tot
450 MW) in het veenkoloniale deel van de gemeente. Het college van burgemeester en
wethouders is geen voorstander van zo’n grootschalig windpark. De gemeenten BorgerOdoorn en Aa en Hunze en de provincie Drenthe stellen daarom een gebiedsvisie op.
Gebiedsvisie in gemeenteraad
In het voorjaar van 2013 zal de gemeenteraad zich over de gebiedsvisie buigen. De
gemeenteraad zal de gebiedsvisie in samenhang met de Structuurvisie van Borger-Odoorn
bekijken. In de Structuurvisie zijn voor nu en de toekomst allerlei plannen en beleidsafspraken
opgenomen. Over plannen rond het toepassen van windenergie heeft de gemeenteraad
bepaald dat grootschalige plannen van 80 tot 200 windmolens volstrekt onacceptabel zijn.
Dit gegeven uit de Structuurvisie weegt de gemeenteraad mee in de beoordeling van de
Gebiedsvisie.”
Storm: Het is geen nieuws dat de Gemeente Borger Odoorn tegen de grootschaligheid van dit
plan is. Blijft de hamvraag: wat vindt Gemeente Borger Odoorn dan wel acceptabel?
79 windturbines, 50 windturbines, 25 windturbines?
Op dat antwoord moeten de bewoners dus voorlopig nog wachten…

Wij zijn wel duidelijk: 0 windturbines zijn prima inpasbaar!
http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/article/windenergie-in-borger-odoorn-7411.html
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Tegenwind Veenkoloniën aan tafel bij Ministerie
OIM (Overleg Infrastructuur en Milieu)
Naar aanleiding van onze stevige protesten aan het adres van het ministerie, zijn
we uiteindelijk uitgenodigd op het ministerie van I&M om over de procedure rond
de SVWOL – Structuurvisie Wind op Land- te komen praten en ons verhaal te
kunnen doen over de manier waarop deze SVWOL “stiekem” in procedure is gebracht. Een
goed gesprek waar veel door ons aangegeven is. Op ons uitdrukkelijk verzoek om meer
gelegenheid te hebben onze bezwaren in te kunnen brengen, zijn we uitgenodigd voor het
Overleg Infrastructuur en Milieu. Dit is een overleg dat het ministerie heeft met
maatschappelijke instellingen om grootschalige veranderingen voor te leggen aan deze
organisaties als een soort Klankbordgroep. Wat wel verbazingwekkend is, is dat er zoveel
windenergie producenten ook uitgenodigd zijn (windpark N33, NWEA, Windpark Fryslân,
Raedthuys, Windunie, KDE, ODE, DEE, St. windmoleneigenaren in Noord-Holland) terwijl wij
de enige “tegenstanders” en echte vertegenwoordiging van de bevolking zijn. Die
windproducenten kun je toch moeilijk een maatschappelijke organisatie noemen! Er zijn
welgeteld 24 economisch belanghebbenden in windenergie die aanwezig zijn.
Het gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en onze woordvoerder, Rob Rietveld is ervan
overtuigd dat deze gesprekken een goede manier zijn om gehoord te worden en onze zaak
onder de aandacht te brengen. Alleen op deze manier kan duidelijk worden gemaakt dat je dit
soort projecten niet zomaar zonder de bewoners kan uitvoeren en dat eerst goede
randvoorwaarden en normen moet komen.

Purperreiger stopt bouw windturbines in Overijssel
“Natuurorganisaties waren meteen tegen het plan, omdat de 160 meter hoge molens een
bedreiging zouden vormen voor de internationaal beschermde purperreiger, die in het
natuurgebied huist ,,We zijn teleurgesteld. Kennelijk is er geen politiek draagvlak meer'', zei
Arthur Vermeulen van plannenmaker Raedthuys, producent van duurzame energie.”
Storm: Nu hebben wij geen Purperreiger maar wel is er een Heilige Ibis in
het Lofar gebied gespot. In het Lofar gebied is enorm veel geïnvesteerd in
natuur, en dit natuurgebied van 400 hectare ligt vlak naast wat de provincie
als zoekgebied voor grootschalige windenergie heeft aangewezen….
In ieder geval is het voor deze ooievaar slecht afgelopen.
“Dode ooievaar (Ciconia ciconia, Cigogne blanche, White Stork)
langs N11/Spookverlaat. De poten lagen een eind verder weg,
die heb ik voor de foto bij het lichaam gelegd. De vogel was in 2008 uit het ei
gekropen in Zoo Augsburg en 'woonde' nu in Avifauna, Alphen a/d Rijn.”
Bron Heilige Ibis: Week In Week Uit pagina 34
http://www.weekinweekuit.com/media/wiwu/week44.pdf
Bron Purperreiger:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/provincie-blaast-windmolens-bij-weerribben-af.8506959.lynkx
Bron Ooievaar:
http://www.vogeldagboek.nl/node/1122

Het Regeerakkoord nagelezen:
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wat zeggen Rutte en Samsom over windenergie op land?
Pagina 9
• Om de kostprijs van windenergie op zee versneld omlaag te
brengen zal het kabinet samen met energiebedrijven en de
Nederlandse offshore industrie initiatieven nemen om de
innovatie in deze veelbelovende sector te stimuleren. Met
netbeheerders wordt verkend hoe de benodigde
transportinfrastructuur voor elektriciteitswinning op zee tot stand
kan komen.
De agrarische sector is een belangrijke economische motor. Nederland is de tweede exporteur
van agrarische producten ter wereld. Boeren en tuinders verdienen dus de ruimte (?) om te
ondernemen en een fatsoenlijke beloning voor hun bijdragen aan het cultuurlandschap en de
natuur. Een effectieve borging van publieke belangen moet samengaan met ruimte voor
vernieuwing. Daarom gaan we met kracht door met het verminderen van regeldruk en
kiezen we voor een samenhangende aanpak in de verschillende sectoren op het terrein
van ordening, sturing en toezicht.
Pagina 10
Nederland zet in op een ambitieus internationaal klimaatbeleid. Nieuwe internationale
doelstellingen voor de jaren 2020, 2030 en verder moeten technologische vooruitgang
aanjagen en ecologisch evenwicht voor de toekomst veilig stellen. Wij streven
internationaal naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050.
Pagina 32
Binnen het natuurbeleid streven we naar synergie met andere maatschappelijke
belangen zoals waterveiligheid, recreatie, ondernemerschap, gezondheid, energie en
klimaat.
Pagina 50.
Het kabinet zet in op het realiseren van 16% duurzame energie in 2020. Om dit te
realiseren worden de uitgaven SDE+ verhoogd en komen er middelen beschikbaar voor
het stimuleren van bij- en meestook van biomassa in kolen- en gascentrales. Het in de
kolom structureel opgenomen bedrag heeft betrekking op de benodigde middelen voor
16% duurzame energie in 2020. Na 2020 zijn de benodigde middelen afhankelijk van de
reeds aangegane verplichtingen en de dan geldende doelstelling.
De verhoging van de uitgaven voor duurzame energie (zie post 114) wordt gedekt uit een
verhoging van de SDE+ heffing. De uitgaven en ontvangsten ten behoeve van de COVA
(stichting centraal orgaan voorraadvorming aardolieproducten) worden als gevolg van
gewijzigde Europese regelgeving vanaf 2013 verhoogd met 18 mln.
Storm: DUS NIETS OVER WIND OP LAND! Wel zijn er een aantal punten die we op zijn
zachtst gezegd "TRICKIE" vinden. Want wat bedoelen ze met “boeren moeten de
ruimte krijgen”? Is deze voor megastallen/ agroparken of ruimte voor windturbines?
Plus van 14% naar 16% duurzame energie in 2020 en de volgende stap is naar 100%
duurzame energie in 2050.
Zolang onze Veenkoloniën zoekgebied is voor grootschalige windenergie en wind op
land als duurzame energie wordt gezien, kunnen we verwachten dat
projectontwikkelaars hier windturbines willen bouwen.
Bron: http://www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord
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ASSEN - De Drentse Hondsrug wil het eerste Nederlandse Geopark worden, een
speciale status van de Unesco voor gebieden met een bijzondere
ontstaansgeschiedenis. De provincie Drenthe en een aantal gemeenten heeft
daartoe een aanvraag ingediend, zo maakten zij vrijdag bekend.
Europa telt ruim 50 Geoparken, waaronder de Vulkaneifel (Duitsland), het
Griekse eiland Lesbos, de Ierse Copper Coast en de Shetlandeilanden.
Nederland heeft nog geen Geopark.
De Hondsrug loopt van Tynaarlo in Noord-Drenthe naar Coevoerden en is ontstaan
aan het einde van de ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden.
Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/13168755/__Hondsrug_eerste_Geopark__.html

Technisch Parlement – 12 november
Door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs – KIVI – NIVRA, wordt er
een technisch parlement georganiseerd dat in het teken zal staan
van windenergie. Wij hebben ons hiervoor ingeschreven.
Ook hier zullen wij ons verhaal naar voren brengen
en onze woon- en leefomgeving verdedigen.

Dat de PVV niet positief is over windenergie wisten we al,
op deze site lichten zij hun standpunt toe waarom:
http://www.groeneleugen.nl
Raamposters en spandoeken.
Onze raamposter kunt u 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. Vergeet u niet de afmelding te bevestigen anders blijft u de nieuwsbrief
ontvangen.
Het secretariaat van Stichting Platform Storm is bereikbaar op:
secretaris@platformstorm.nl
Volg Storm op Twitter: @karlvoshaart en @infoplatform
Woordvoerder Tegenwind Veenkoloniën: @RLRietveld
Input voor de nieuwsbrief kunt u sturen naar: kopijnieuwsbrief@platformstorm.nl
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