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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
Er is een aantal stukken toegestuurd over het gebiedsfonds en de
burenregeling. Deze stukken worden in deze vergadering besproken.
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Burenregeling
De burenregeling is gemaakt met als uitgangspunt dat de bewoner van het
huis het geld krijgt. Een aandachtspunt is huurwoningen, hoe dat
bijgehouden kan of moet worden. Voor de uitbetaling gaat er een brief naar
het huisnummer van de woning.
Er wordt gevraagd of privacy nog moeilijkheden op kan leveren. De
werkgroep denkt dat privacy goed ingedekt is.
De stukken liggen nu voor juridische toets bij gemeente en provincie,
eventuele aanpassingen zullen nog verwerkt worden.
Gjalt Gjaltema geeft aan dat zijn collega’s al eerder de conceptstukken
hebben gehad en hier met de gemeente naar gekeken hebben voor een
juridische toets. De collega’s hebben een reactie geformuleerd en we
hebben het vertrouwen dat dit wordt verwerkt. Straks moet het nog
voorgelegd worden voor een finale check.
Jenne ten Cate voegt toe dat de reactie op hoofdlijnen is gegeven. Op
detailniveau kunnen we nog een keer een gesprek aan gaan.
Een van de leden merkt op dat het geld naar de huurder gaat, maar is de
eigenaar niet de gene die schade heeft? De burenregeling is een
profijtregeling. Het gaat niet om een schaderegeling.
Er wordt gevraagd of je dit bedrag moet opgeven bij de belasting, het
antwoord is nee. Het is geen schenking en er is geen arbeid voor verricht.
Dit is uitgezocht. In kader van schuldsanering of de bijstand moet dit wel
gemeld worden.
Rob Rietveld: Provincie is nog in gesprek met het windpark over het
gebiedsfonds/burenregeling. Het is nu afwachten of er gelden vrijkomen. De
gelden van het windpark zijn gelabeld voor de burenregeling. De Werkgroep
gaat in gesprek met de adviesraad van Borger Odoorn of er een
burenregeling mogelijk is voor het hele gebied.
Gjalt Gjaltema: De gedeputeerde is in gesprek met het windpark. Hij heeft
alle vertrouwen in de OAR. Het is heel belangrijk dat we een eenduidig
verhaal krijgen. Als jullie de burenregeling willen, dan zetten wij ons
daarvoor in.
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Een van de leden geeft aan dat deze discussie nu speelt, omdat het in de
voorfase niet goed is vastgelegd. Rob Rietveld laat weten dat dit landelijk in
de evaluatie meegenomen wordt. De situatie in Oostermoer/Drentse
Monden is wel een uitzondering. Dit is een aandachtspunt bij het aanpassen
van de gedragscode en zal meegenomen moeten worden in de
onderhandelingen.
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Gebiedsfonds
Bij het gebiedsfonds gaat het om middelen van EZK, provincie en
gemeente. Voorstel is om de gelden te verdelen over vier doelen. Deze
doelen staan beschreven in het gebiedsfonds. Het stroomschema laat het
proces zien.
Goed uitgewerkte projecten kunnen worden ingediend via de
dorpsorganisaties en doorgestuurd naar het projectbestuur. Er moet
draagvlak zijn in het dorp.
Er worden vragen gesteld over wie een project kan indienen. In de stukken
wordt gesproken over ondernemers, bedrijven en verenigingen. Een paar
leden geven aan er geen voorstander van te zijn om bedrijven te
financieren. Dit staat erin omdat je niet wilt dat individuele personen met een
project komen. In de criteria staat al heel duidelijk waarop getoetst wordt en
er zijn voldoende waarborgen ingebouwd.
Ook de insluitingsregeling wordt kort besproken. Een van de leden geeft aan
het hier niet mee eens te zijn. De voorzitter vraagt de werkgroep om er nog
eens naar te kijken en met een nadere toelichting te komen. Er is nog geen
besluit over genomen. Daarnaast wordt afgesproken om de begrippen
(zoals bewonersgroep, maatschappelijke organisatie…) nader uit te werken.
De voorzitter concludeert:
De OAR is akkoord met de richting in de diverse stukken. De werkgroep
werkt een aantal punten verder uit. Er moet nog juridische toets gedaan
worden. We komen er op terug in volgende vergadering.
Wat verder ter tafel komt
Verslagen:
De notulist wordt gevraagd om de laatste verslagen door te nemen en meer
te anonimiseren. De voorzitter wordt gevraagd om meer aandacht te hebben
voor de besluiten en acties.
De volgende vergadering worden de verslagen behandeld.
Overleg Rob met wethouder:
Rob Rietveld: We hebben met de wethouder en Jennie een gesprek gehad.
Er is duidelijk op tafel gekomen wat we nog met elkaar te doen hebben als
OAR. Gebruikelijk is dat de OAR gesprekspartner blijft van het windpark. Op
dit moment wordt er niet gesproken met het windpark. Wat betekent dat voor
de rol van de OAR? Hoe gaan we straks verder met de OAR als de bouw
klaar is. Gaan we verder met de vier dorpsorganisaties?
Een paar leden geeft aan dat de OAR naar de afronding toewerkt, maar
andere leden geven aan dat in de statuten staat dat er nog wel iets van de
OAR wordt gevraagd. De voorzitter geeft aan dat elders de OAR 1 tot 2 keer
per jaar bijeen komt om de punten waar ze verantwoordelijk voor zijn te
bespreken.
Ook komt aan de orde of de OAR in stand gehouden moet worden i.v.m.
handhaving of dat de dorpsorganisaties in dat kader een vinger aan de pols
houden.
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Rob Rietveld geeft aan dat hij en Gerrit wel moeten afbouwen. De OAR
moet dan een zelfstandig functionerend orgaan worden.
Gerrit Valk laat weten dat ze dan, op afroep, nog wel beschikbaar zijn voor
hulp en vragen.

4.

De voorzitter concludeert dat er nog wel een taak ligt voor de OAR m.b.t. het
gebiedsfonds. Het is misschien genoeg om dan 1 tot 2 keer per jaar bij
elkaar te komen. Op een bepaald moment zullen Rob en ik terugtreden,
maar nog wel beschikbaar zijn voor hulp en vragen. Jennie ten Cate koppelt
dit gesprek terug aan de wethouder en zal een kort bestuurlijk overleg
inplannen.
Rondvraag
Gerda Sanders heeft samen met Pim een gesprek gehad met de VVD van
Aa en Hunze. Ze hebben hun verhaal gedaan en daarbij aangegeven dat
het windpark eruit is gestapt. Ze konden goed uitleggen waar het gestrand
was. Rob was ook bij het gesprek aanwezig.
Gerda Sanders merkt dat de verhoudingen in het dorp weer wat scheef
worden en dat is jammer. Henk Eling onderschrijft dit.

Afspraak is
gemaakt
16 april 2021

Albert Koops geeft aan een beetje te zijn overvallen door het verhaal van
Rob over de toekomst van de OAR. Hij zou de discussie uitgebreider willen
voeren. Andere leden sluiten zich hierbij aan.
Een aantal leden geeft aan dat het obligatiefonds als regeling ook nog
uitgevoerd moet worden. Rob Rietveld geeft aan dat de financiële
participatie al maanden klaar was, maar het wachten was op het verslag. De
vraag is of de afspraken voor de financiële participatie nog steeds staan en
of er nog steeds aan gewerkt kan worden. Rob vraagt om dit mee te nemen
in het overleg met het windpark.
Vincent Ratgers: De wethouder zou proberen om de werkgroep bouw en
techniek weer op te zetten. Wat is de stand van zaken? Jennie ten Cate laat
weten dat de wethouder de vraag bij Wim Wolters heeft gelegd en er met
hem over heeft gesproken. Wim Wolters zou zich beraden en er op
terugkomen. Er nog geen reactie.

5.

Remko v.d. Made: Onze voorzitter dorpsbelangen is benaderd door RTV
Drenthe. Ze zijn in het dorp geweest en hebben dorpsbewoners en mij
geïnterviewd over het leven in Gasselternijveenschemond en de toekomst.
Er is ook gepraat over de OAR en het windpark. RTV Drenthe zou met meer
mensen in contact willen komen. Misschien is dat een ingang om straks
naar buiten toe te communiceren als we dingen hebben vastgesteld.
Leden mogen op persoonlijke titel communiceren.
Afsluiting
De volgende vergadering is op 6 mei. Dan wordt het gesprek met Borger
Odoorn besproken en de notulen. Helen Norp kan er dan niet bij zijn.
De voorzitter sluit de vergadering.
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