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Omschrijving

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2.

Mededelingen en vaststellen agenda

3.

Verslag vergadering OAR-windpark Oostermoer van 23 november 2020
Het verslag wordt doorgenomen, maar pas tekstueel behandeld als we
weer met het windpark om tafel zitten.
Er worden een aantal opmerkingen n.a.v. het verslag genoemd, maar de
voorzitter vraagt deze punten te bewaren voor de tekstuele behandeling.

Besluiten/
Acties

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.

Naar aanleiding van de discussie over de kosten van de OAR tijdens de
vorige vergadering, wordt de manier waarop de discussie ging kort
besproken.
Klaas Brandwijk doet een voorstel om samen met Vincent Ratgers in
gesprek te gaan met de gemeente en provincie over dit onderwerp. Er
wordt na het gesprek een terugkoppeling gegeven aan de OAR. De
informatie die gedeeld kan worden, zullen ze delen.
Het voorstel aangenomen.
4.

Actielijst
De actielijst is besproken en wordt bijgewerkt.

5.

Ontwikkelingen gebiedsfonds / hoe verder (met de OAR)
Het windpark heeft het initiatief genomen om een enquête te houden onder
de omwonenden. Dit kwam voor velen als een (onaangename) verrassing
en daarom is deze bijeenkomst zonder de initiatiefnemers. Nu moeten we
ons vooral beraden over hoe we er nu voor staan en hoe we verder gaan.
Er wordt gesproken over hoe leden de enquête en de manier waarop dit is
gecommuniceerd hebben ervaren. Een aantal leden geeft aan dat ze het
gevoel hebben dat het windpark de OAR niet serieus neemt. Veel leden
geven aan te zijn verrast door de enquête en sommigen werden overspoelt
met reacties uit het dorp.
De relatie is niet goed en het loopt niet goed in de communicatie.
Er volgt een discussie over welke afspraken er zijn gemaakt en wat er is
vastgelegd. De stukken van de werkgroep Gebiedsfonds/Burenregeling
liggen nog bij de juridische afdeling provincie.
Kai Waterreus vraagt wat voor mandaat de OAR heeft. Gjalt Gjaltema
geeft aan dat de OAR niet van de provincie is en dat er dus ook geen
mandaat is. De provincie heeft wel aangegeven vertrouwen te hebben dat
de OAR met voorstellen komen over de besteding van middelen en het
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eens te zijn dat de opbrengst uit exploitatie, 50 cent in de burenregeling
gaat. Jennie ten Cate vult aan dat de OAR in het leven is geroepen om het
gesprek aan te gaan, om te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden
en of verhoudingen verbeterd kunnen worden. Vanuit de gemeente zijn er
geen specifieke voorwaarden genoemd voor het beschikbaar stellen van
de gemeentelijke bijdrage voor het gebiedsfonds, voor middelen van het
Rijk en de provincie is wel een aantal criteria genoemd. De toezegging van
50 cent ligt niet vast in een overeenkomst waar je je op kunt beroepen.
Remko v.d. Made merkt op dat je de enquête ongelimiteerd in kunt vullen.
Het is niet valide.
Arie van Dijk laat weten geen politieke spelletjes te willen spelen en van
plan te zijn om zijn plek in de OAR op te geven.
De volgende afspraken worden gemaakt:
•
•

•

De OAR communiceert via de Schakel met een bericht waarin
gerapporteerd wordt waar de OAR mee bezig is geweest. Ali
Edelenbosch en Rob Rietveld nemen dit op zich.
Op korte termijn wordt er een Petit Comité belegd met de
initiatiefnemers om na te gaan op welke wijze er afspraken gemaakt
kunnen worden en hoe we verder kunnen gaan.
Er wordt gevraagd om dit op te schorten tot het bestuurlijk overleg. Die
staat nog niet gepland, maar komende week heeft de wethouder wel
een gesprek met Wim Wolters. Er wordt eerst afgewacht hoe het 1 op
1 overleg met de wethouder verloopt.
Rob Rietveld vraagt om ook een stuurgroep overleg in te plannen.
Hiervoor is wethouder Co Lambert in de lead. Het wordt genoteerd.
De OAR maakt een concept afsprakenlijst waarin alle afspraken
komen te staan die volgens de OAR zijn gemaakt. Ook afspraken die
volgens de OAR zijn gemaakt rondom de 50 cent worden daarin
opgenomen.

6.

Rondvraag
- Sonja de Ridder vraagt of inkomen stukken nog worden behandeld. Er
is een brief van WindNee binnen gekomen dat ze zijn opgeheven.
Daarmee trekken ze zich terug uit de OAR. Pauline en Sonja zitten er nu
op persoonlijke titel, maar dit kan niet. Dit is hun laatste bijeenkomst. De
voorzitter en verschillende leden geven aan het jammer te vinden en
bedanken beide voor hun inbreng. Het is wel mogelijk dat beide in het
bewonersplatform gaan en dan als vertegenwoordiger in de OAR.
- Ali Edelenbosch vraagt wanneer ze de stukken terug kunnen
verwachten die nu bij de provincie liggen. Gjalt Gjaltema geeft aan
donderdag overleg te hebben over het juridisch advies en neemt daarna
contact met haar op.
- Jennie ten Cate meldt dat er aan het eind van de middag een
paginagrote publicatie via Elzo Springer ter kennis name is toegestuurd
aan de gemeente over de enquête.

7.

Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage, wenst iedereen een
fijne avond en sluit de vergadering.
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