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Nr.

Omschrijving

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2.

Vaststellen agenda
Geen opmerkingen.

3.

Mededelingen en vaststellen agenda
Geen mededelingen

4.

Verslag 6 mei 2021
- Bij aanwezigen ontbreekt Vincent Ratgers.
- Bij punt 3: er is nog geen terugkoppeling geweest van het gesprek
met provincie en gemeente. Er is onlangs een gesprek geweest.
en er komt nog een vervolg gesprek, onderwerp komt terug in
OAR.
- Bij punt 4, signalen uit het gebied: ontbreekt het signaal vanuit
Nieuwediep dat nu de windmolens er staan het wel meevalt.
- Bij punt 4, gebiedsfonds/burenregeling: Bijzonder dat proces
Windpark DMO een uitzondering is. Aandacht voor ‘aan de
voorkant regelen’. De bestuurders gaan nog weer met de
initiatiefnemers in gesprek.

5.

Besluiten/
Acties

Gebiedsfonds
Behandeling statuten:
Concept statuten zijn gedeeld met de OAR. Daarvoor waren deze al
gedeeld met de initiatiefnemers.
Statuten zijn nog onvoldoende besproken in de OAR.
Vanuit de overheden is aangegeven dat het streven moet zijn dat de
initiatiefnemers ook in kunnen stemmen met de governance.
De statuten zijn daarom aangepast. De aangepaste versie kan nu
besproken worden. Statuten moeten nog door bestuurders en notaris
worden goedgekeurd.
De werkgroep gebiedsfonds is op 25 mei nog bij elkaar geweest om te
spreken over overleg met BAG: wat betekent dat voor de governance, het
toezicht en de afstemming.
Inhoudelijke opmerkingen tav: Aandacht voor Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen (WBTR), positie OAR, doel van het gebiedsfonds,
benaming bestuur. Ali houdt overzicht exacte opmerkingen bij voor
verwerking in concept statuten.
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Vincent en Klaas

Werkgroep
gebiedsfonds past
concept statuten
aan

Deadline

Vergaderverslag
Werkgroep werkt ook het voorstel voor de regelingen en de reglementen
uit, dit komt nog aan de orde in de OAR.
Op verzoek van de OAR komt er eerst nog een vervolgoverleg met
gemeente/provincie over de governance.
Voorzitter: er is veel werk verzet. Dank aan de werkgroep.
Overleg OAR – BAG
Overleg gevoerd met voltallige werkgroep gebiedsfonds. De BAG heeft
nog niets uitgewerkt.
Verschil tussen werkwijze OAR en BAG:
OAR heeft ruimte gekregen van de gemeenteraad om er ‘samen uit de
komen’.
BAG mag nadenken over hoe het geld mag worden uitgegeven.
OAR heeft een burenregeling uitgewerkt, bij voorkeur voor het gehele
gebied.
BAG 2 kernen voor individuele burenregeling en 5 kernen voor collectieve
gebiedsregeling.
Wat viel op?: BAG heeft een standpunt ingenomen op basis van
onvoldoende inhoudelijke informatie. Afgesproken dat er alsnog
inhoudelijke informatie wordt gedeeld. Twijfel of dit het standpunt zal
wijzigen.
BAG moet de tijd krijgen om er goed over na te denken, OAR heeft ook
begrip gevraagd voor wens tot snelheid en proces te bespoedigen.
Werkgroep gebiedsfonds is verbaasd over het verloop van het proces bij
BAG.
Valthermond is tegen burenregeling omdat inwoners van die plaats niet in
aanmerking komen voor een bijdrage uit de voorgestelde burenregeling.
Ondanks verzoek om het extra overleg snel in te plannen is er nog geen
datum bekend.
Er wordt gevraagd of het een risico is dat beide gemeente niet bij elkaar
komen? OAR is begonnen zonder BAG dus kan ook alleen door.
Gezamenlijk heeft een voorkeur omdat je dan voor het hele gebied 1
gelijkluidende regeling hebt, meest duidelijk.
Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Proces moet bij
voorkeur daarvoor worden afgerond.
Informatie Rob: Eerste storting vanuit initiatiefnemers na 1 jaar in
productie: waarschijnlijk februari 2023.
Overheidsmiddelen zijn beschikbaar.
Kan OAR de BAG tegemoetkomen, zodat BAG ook de OAR tegemoet kan
komen?
Voorzitter: vervolg gesprekken afwachten.
6.

Evaluatie OAR
Er is 1 schriftelijke reactie gekomen met punten voor de evaluatie van de
OAR.
Er wordt opgemerkt, zie ook verslag 6 mei 2021, dat afgesproken is dat
evaluatie life en in augustus 2021 aan de orde zou komen.
Niet alleen evalueren maar ook vooruitkijken.
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Werkgroep
gebiedsfonds

Vergaderverslag
Er wordt voorgesteld om ook het ministerie van EZK uit te nodigen. Er
wordt echter afgesproken eerst OAR intern te evalueren, wat vinden
inwoners van de OAR? En dan te overwegen of vervolg stap evaluatie met
gemeente/provincie/ministerie gewenst is.
Voorzitter: evaluatie na de vakantie en fysiek. Rob en Gerrit bereiden
evaluatie voor.
Eerst een interne evaluatie en daarna eventueel breder.
7.

Wat verder ter tafel komt
- Rob vraagt of er iets speelt bij de werkgroep B&T?
Er is contact geweest met Wim Wolters (zie verslag 6 mei 2021).
Werkgroep is uitgenodigd voor een locatie bezoek aanstaande
donderdag, zonder agenda.
Uitnodiging was gericht aan ‘goede buren’. Vanuit de werkgroep is
aangegeven dat aanwezigheid vanuit OAR is.
Dit is niet in overeenstemming met afspraken met bestuurders, het
niet gewenst om het bestuurlijk proces in de wielen te rijden.
Wat is standpunt provincie en gemeente?
Gjalt geeft aan dat wanneer er gesproken kan worden daar in
principe niets op tegen is.
Jennie geeft aan dat zij de uitnodiging niet kent, daar dus niets
over kan zeggen. Wel is het raadzaam om rol en positie van
aanwezigen duidelijk te maken.
Voorzitter:
- gesprek niet uit de weg gaan
- niet aanwezig namens OAR maar op persoonlijke titel.

8.

Volgende vergadering
Dinsdag 22 juni 2021, 19.30 uur.

9.

Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en sluit de
vergadering.
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