
	  

P.s.:	  Wilt	  u	  niet	  het	  juridisch	  traject	  ingaan	  maar	  wilt	  u	  ons	  wel	  anoniem	  steunen?	  Doneer	  dan	  een	  bedrag	  
zodat	  wij	  onze	  acties	  kunnen	  blijven	  voeren:	  rek.nr.	  NL	  86	  ABNA	  0622	  354892	  t.n.v.	  Stichting	  WindNEE	  
Gasselternijveen	  

	  

Gasselternijveen,	  16	  juni	  2014	  	  
	  
Beste	  WindNEE	  sympathisant,	  	  
	  
De	  huidige	  stand	  van	  zaken	  rondom	  de	  windturbines	  is	  dat	  ze	  komen,	  tenzij	  wij	  in	  actie	  komen.	  
Want	  de	  overheid	  gaat	  er	  van	  uit	  dat	  er	  geen	  weerstand	  is	  tegen	  de	  plaatsing	  van	  een	  
windturbinecomplex	  in	  de	  Veenkoloniën.	  En	  dat	  de	  initiatiefnemers	  alle	  mogelijke	  moeite	  hebben	  
gedaan	  om	  iedereen	  te	  overtuigen	  van	  de	  voordelen	  van	  grootschalige	  windturbine	  complexen.	  	  
	  
De	  gemeenten	  zijn	  politiek	  buiten	  spel	  gezet,	  de	  initiatiefnemers	  laten	  zich	  ondersteunen	  door	  
professionele	  bureaus,	  dus	  als	  wij	  iets	  willen	  bereiken	  moeten	  we	  ons	  ook	  laten	  vertegenwoordigen	  
door	  een	  gerenommeerde	  advocaat.	  	  Onze	  keuze	  is	  daarom	  gevallen	  op	  De	  Haan	  Advocaten	  en	  
Notarissen.	  Dit	  bureau	  heeft	  ervaring	  met	  de	  aardbevingsschade	  in	  Noord	  Groningen,	  heeft	  
vestigingen	  in	  Groningen,	  Friesland	  en	  Drenthe	  en	  is	  bereid	  ons	  bij	  te	  staan.	  Voordelen	  van	  een	  
collectieve	  aanpak	  zijn	  relatief	  lage	  kosten	  voor	  gespecialiseerde	  bijstand,	  en	  serieus	  worden	  
genomen	  door	  zowel	  de	  wederpartij	  als	  de	  politiek.	  
	  
Vanuit	  Stichting	  WindNEE	  willen	  het	  initiatief	  nemen	  voor	  juridische	  stappen	  tegen	  de	  komst	  van	  
grote	  aantallen	  windturbines	  in	  ons	  gebied,	  dit	  om	  te	  proberen	  om:	  
1. de	  bouw	  tegen	  te	  houden	  	  
2. naderhand	  een	  rechtvaardige	  schadevergoeding	  te	  krijgen	  wanneer	  punt	  1.	  niet	  lukt	  (want	  de	  

door	  de	  overheid	  ingestelde	  planschade	  vergoeding	  is	  ver	  beneden	  de	  redelijke	  maat)	  
	  
De	  procedure	  
De	  Haan	  opent	  een	  “pot”	  waaruit	  de	  juridische	  ondersteuning	  wordt	  gefinancierd	  en	  
vertegenwoordigt	  een	  groep	  belanghebbenden,	  dit	  op	  basis	  van	  een	  eerste	  inleg	  van	  121	  euro	  per	  
belanghebbende	  (huishouden).	  	  Om	  te	  kunnen	  starten	  zijn	  minimaal	  60	  deelnemers	  nodig.	  	  Zodra	  
dit	  aantal	  deelnemers	  is	  bereikt	  zal	  een	  ‘kick	  off’	  worden	  georganiseerd	  waar	  alle	  deelnemers	  voor	  
worden	  uitgenodigd.	  De	  Haan	  zal	  dan	  een	  plan	  van	  aanpak	  presenteren	  zodat	  u	  weet	  waar	  u	  aan	  toe	  
bent.	  Pas	  daarna	  zal	  door	  De	  Haan	  de	  factuur	  voor	  deelname	  aan	  u	  worden	  verstuurd.	  	  
Meedoen	  kan	  op	  twee	  manieren:	  
	  
1. U	  hebt	  een	  rechtsbijstandsverzekering:	  	  in	  dat	  geval	  geeft	  u	  bij	  uw	  verzekeringsmaatschappij	  

aan	  dat	  u	  aan	  het	  project	  WindNEE	  Oostermoer	  wilt	  deelnemen,	  de	  verzekeringsmaatschappij	  
betaalt	  uw	  bijdrage	  aan	  de	  ”pot”.	  De	  Haan	  regelt	  alles	  met	  uw	  verzekering.	  

2. U	  hebt	  geen	  rechtsbijstandsverzekering:	  dan	  kunt	  u	  zich	  via	  het	  formulier	  opgeven	  en	  u	  
ontvangt	  van	  De	  Haan	  een	  factuur	  voor	  121,00	  euro	  (incl.	  BTW)	  na	  de	  Kick	  Off.	  	  

	  
U	  begrijpt,	  hoe	  meer	  deelnemers,	  hoe	  meer	  juridische	  slagkracht	  we	  kunnen	  inzetten.	  Doe	  mee,	  
samen	  staan	  we	  sterk!	  	  Heeft	  u	  buren,	  kennissen,	  familie	  of	  vrienden	  die	  ook	  in	  de	  buurt	  van	  het	  
toekomstige	  windturbinepark	  wonen?	  Zegt	  het	  voort!	  
	  
Vul	  bijgevoegd	  document	  in	  wij	  melden	  u	  dan	  aan	  bij	  De	  Haan.	  	  
	   	  

Hartelijk	  dank	  voor	  uw	  steun	  en	  inzet!	  


