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Nr.

Omschrijving

Besluiten /
Acties

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

2.

Mededelingen
Vanuit de OAR wordt medegedeeld dat er onlangs een incident is
geweest. De politie is er mee bezig.

3.

Transportplan
Vanuit de OAR is een werkgroep geformeerd die het voorstel van de
initiatiefnemers voor het transportplan hebben besproken met de
initiatiefnemers. Attila Turan en een lid van de werkgroep lichten
gezamenlijk de gekozen oplossing toe. Binnen de werkgroep is men
het daarover unaniem eens geworden.
Het bouwverkeer voor de noordelijke en zuidelijke lijn wordt gesplitst.
De route voor de laatste 5 turbines is zodanig gekozen dat Streek en
Langestraat worden ontzien. In plaats daarvan wordt een deel van het
verkeer geleid via De Hilte en Nieuwediep. Met de bewoners van De
Hilte en Nieuwediep moeten nog gesprekken plaatsvinden.
Voor wat betreft de aansluiting van de Mondenweg –
Gasselternijveenschemond gaat de gemeente kijken of er een
voorziening moet komen in de vorm van snelheidsbeperkende
maatregelen of waarschuwingslichten.
De OAR vindt het van belang dat rekening wordt gehouden met
schoolgaande jeugd. Bij de Hilte ligt een veel gebruikt fietspad en staat
ook een bushalte. Het advies wordt gegeven om met omwonenden in
gesprek te gaan.
De OAR kan zich unaniem vinden in het advies van de werkgroep
transport aan de gemeente met de aantekening om nog eens te kijken
naar de veiligheidsaspecten.
De voorzitter dankt de leden werkgroep voor hun inzet.

4.

Verslag bijeenkomst OAR van 10 oktober 2019

Deadline

Naar aanleiding van het verslag:
Wim Wolters zal de brainstormsessie over de verlichting zodanig
plannen dat de bijeenkomst voor de kerst zal plaatsvinden.
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Wim Wolters

Voor de
kerst

Vergaderverslag
Communicatie:
Het windpark is bezig na te denken over de communicatie. Vanuit de
OAR wordt geadviseerd om ook de Schakel en de Kanaalstreek te
gebruiken om de info actief bij de mensen te brengen.
0-opname bouw:
Wim Wolters geeft aan dat hij in de vorige OAR-vergadering een
uitgebreide presentatie heeft gegeven om de selectiecriteria toe te
lichten. Afgesproken wordt de slides van de presentatie toe te sturen
aan de leden van de OAR.
Vogeldetectiesysteem: Er is een systeem dat wordt gebruikt bij grote
hoeveelheden vogels. Het is de vraag of dit ook voor kleinere aantallen
vogels geschikt is.
De vorige vergadering werd gevraagd naar strooiroutes. Voor wat
betreft het strooien op de openbare wegen is de gemeente
verantwoordelijk.
De OAR vindt dat de overdracht van het advies over de het
transportplan naar de gemeente inhoudelijk op een goede manier moet
gebeuren.
De voorzitter stelt dat het OAR adviseert aan de initiatiefnemers en de
gemeente om de voorgestelde route operationeel te maken. Als het
anders wordt, gelet op de voorgestelde afweging t.a.v. de knelpunten,
is het de bedoeling dat dit bij de OAR terugkomt. Het onderwerp blijft
nog op de actielijst.
Het verslag van de vergadering van 10 oktober 2019 wordt met
inachtneming van bovenstaande vastgesteld.

5.

Terugkoppeling vanuit het Petit Comité
De voorzitter geeft aan dat binnen het Petit Comité intensief gesproken
is over de financiële participatie, planschade, slagschaduw en
gebiedsfonds. Er zijn stappen gemaakt, maar er moeten nog zaken
worden uitgezocht en teruggekoppeld.
Hij hoopt dat dat in de volgende vergadering van het Petit Comité
voldoende voortgang kan worden gemaakt en dat er gekeken kan
worden of er afspraken kunnen worden gemaakt.
Binnen het Petit Comité wordt op een constructieve manier overlegd.
Wim Wolters is het hiermee eens. Het windpark heeft een aantal
concrete zaken voorgesteld maar over andere zaken moet nog een
besluitvormingsproces doorlopen. Ook is een aantal vragen
meegenomen.

6.

Update stand van zaken/voortgang/planning lopende onderwerpen
Voortgang realisatie windpark – bouwactiviteiten
Het windpark is bezig met de voorbereiding van de bouw. Voor de kerst
zullen er geen bouwactiviteiten zijn te zien in het veld. Enexis zal wel in
het veld bezig zijn.
Kappen van bomen:
Windpark/
Gemeente
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Vergaderverslag
De bomen bij de ingang van de Zwarteweg worden ingekuild en
teruggeplaatst. Mochten de teruggeplaatste bomen het niet redden,
dan zullen er nieuwe worden geplant door de gemeente.
Over de bouwlocaties worden afspraken gemaakt met de
weegbeheerder.
Calamiteitenplan:
Omwonenden kunnen bij calamiteiten altijd 112 bellen. Dan treedt de
GRIP-systematiek in werking.
De OAR vraagt of de gemeente deze systematiek in een volgende
vergadering kan toelichten.
Voor overige zaken kan het windpark 24/7 gebeld worden via een
speciaal telefoonnummer.
Het windpark is daarnaast verplicht om een eigen calamiteitenplan te
hebben. Dit plan wordt afgestemd met de brandweer.
Vanuit de OAR wordt aan de initiatiefnemers meegegeven om in de
communicatie aandacht te besteden aan de veiligheidsaspecten.
Onnodige onrust moet worden voorkomen.

Peter v.d. Veen

Voor de
volgende
vergadering

Inrichting bouwlocaties:
Geprobeerd wordt om de opslag van materiaal etc. zoveel mogelijk op
locatie te laten plaats vinden. Mocht dit onverhoopt op openbaar gebied
moeten, zal het duidelijk worden gemarkeerd en zo kort mogelijk zijn.
Bouwketen:
Voor Nordex en de initiatiefnemers zullen twee bouwketen worden
geplaatst, centraal in het gebied, in de gemeente Borger-Odoorn. De
civiele aannemers zullen gebruik maken van mobiele bouwketen.
Het personeel zal zoveel mogelijk gebruik maken van busjes, bij de
bouwplaats komt een parkeervoorziening.
Bouwtijden:
De bouw zal grotendeels binnen de reguliere werktijden plaatsvinden.
Het kraanwerk heeft goed weer nodig. Afhankelijk van de
weersvoorspelling kan het bij uitzondering nodig zijn om in het
weekend te werken.
De kleur van de turbines wordt RAL 7035, er komt slechts een kleine
logo van N34. De turbines worden voorzien van een anti-schittering
coating.
Geluidsonderzoek:
De opdracht voor het geluidsonderzoek is mondeling verstrekt. De
gemeenten Aa en Hunze en Borger/Odoorn faciliteren gezamenlijk het
onderzoek. De financiële verrekening vindt onderling plaats. De
bureaus zijn gestart met de voorbereiding van het onderzoek en zijn
bezig met het zoeken naar meetlocaties.
Gezondheidsonderzoek:
Om een goed beeld te krijgen moet het onderzoek opgeschaald
worden naar landelijk niveau. Op dit moment zijn de gemeenten in
gesprek over de vraag hoe dit op de agenda te krijgen bij het RIVM
en/of het ministerie van VWS.
Vanuit de OAR wordt gevraagd of het een goed idee is om ook als
OAR aandacht te vragen bij het ministerie. De voorzitter neemt de
vraag mee.
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Peter v.d.
Veen

Voor de
volgende
vergadering

Vergaderverslag
De OAR heeft behoefte aan toelichting van de GGD op de
gezondheidsmonitoren.
Landschappelijk InpassingsPlan.
De bureaus zullen een presentatie geven van de mogelijkheden. De
werkgroep moet aangeven wat nodig is om het park zo goed mogelijk
in te passen in het landschap. Vanuit de OAR wordt aandacht
gevraagd voor de bestaande landschappelijke waarden. Gjalt Gjaltema
neemt de opmerking mee.
Vanuit de OAR wordt aangegeven om als stip op de horizon het gehele
gebied erbij te betrekken.
De Lofartest is nog gaande. Het windpark is positief gestemd.
De OAR vraagt wanneer de gemeenteraad een besluit neemt over de
bijdrage aan het gebiedsfonds.
Peter van der Veen antwoordt dat het college nog niet heeft besloten
wanneer het voorstel in de raad komt.
7.

Financiële participatie
Komt de volgende vergadering terug.

8.

Planschade
Komt de volgende vergadering terug.

9.

Slagschaduw
Komt de volgende vergadering terug.

10.

Geluid
Komt de volgende vergadering terug.

11.

Gebiedsfonds
Komt de volgende vergadering terug.

12.

Communicatie vanuit de OAR
Gesproken wordt over het advies van de OAR over het verkeersplan.
Peter van der Veen geeft aan dat de OAR besluit over hoe erover
gecommuniceerd wordt. De gemeente heeft een uitvoerende en
faciliterende rol. De voorzitter vindt dat alle credits voor de OAR zijn.
Peter van der Veen merkt op dat het persbericht recht moet doen aan
alle partijen die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van het
advies. Hij zegt toe dat de gezamenlijke communicatie over het
transportplan wordt afgestemd met de werkgroep transport. Peter van
der Veen biedt aan dat de gemeente in algemene zin wil faciliteren met
het schrijven van persberichten vanuit de OAR. Daarvoor biedt hij
ondersteuning aan van een gemeentelijke communicatieadviseur.

13.

Wat verder ter tafel komt
Vanuit de OAR wordt aangegeven dat er uit onderzoeken zorgelijke
cijfers over de financiële positie van inwoners uit het gebied naar voren
zijn gekomen. Dit kan voor onderstroom zorgen.
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Gjalt Gjaltema

Vergaderverslag
Vanuit de OAR wordt aangegeven dat het van belang is dat actief
wordt gecommuniceerd over de veiligheid. Wim Wolters geeft aan dat
de verkeersveiligheid zeker de aandacht heeft. Daarover vindt ook
afstemming plaats met de gemeente. Hij neemt de opmerking mee.
Gevraagd wordt of de stikstofcrisis ook van invloed is op de
bouwactiviteiten van het windpark. Dit is niet het geval.
14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst allen wel thuis.
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