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Nr.

Omschrijving

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2.

Mededelingen en vaststellen agenda

Besluiten/
Acties

Deadline

Wim Wolters

z.s.m.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

4.

5.

Verslag vergadering OAR-windpark Oostermoer van 22 april 2020.
Het verslag wordt nu niet besproken, maar pas wanneer we weer fysiek
bij elkaar kunnen komen.
Actielijst
De actielijst wordt nu niet besproken, maar pas wanneer we weer fysiek
bij elkaar kunnen komen.
Voortgang bouw windpark
Wim Wolters vertelt over de voortgang van het windpark. Begin maart
zijn de civiele werkzaamheden gestart en dit is op de meeste plekken
afgerond. In oostermoer was er de uitdaging van de Zwarte weg, maar
dat is nu ook een heel eind gevorderd. De verwachting is dat de Zwarte
weg eind volgende week geasfalteerd zal zijn.
Op 2 locaties worden de heipalen geslagen. Het is de bedoeling dat de
heimachine van noord naar zuid werkt en vanaf de andere kan van zuid
naar noord. In Borger-Odoorn is al een boorpalenmachine actief. De
eerste heipalen zitten erin. Bij de turbine in het Oostermoer bij 2.9 zal
gestart worden met graven. Dit gaat de komende weken gebeuren.
De verwachting is dat in de 3e week van juni er kabels gelegd kunnen
worden voor van de windturbine naar het inkoopstation. Eind juni kunnen
inkoopstations geplaatst worden.
Pim Bruggeman stelt een vraag over het transport bij de aansluiting bij de
Hilte. Eerder stond er een beveiliger aan het eind van de weg, maar die
zien ze niet meer. Pim heeft de indruk dat er af en toe een verkeerde
route gereden wordt. Wim Wolters geeft aan dat hier eerder vandaag
over gesproken is en dat er later deze week een besluit wordt genomen
over de opties.
Vincent Ratgers heeft een paar vragen: Wat zijn de werktijden met
heiwerkzaamheden? Wim geeft aan normaal overdag, maar hij zal het
navragen. Welke turbines worden geboord en welke geslagen? Wim
deelt het via de mail.

Kunnen we 6-weekse planning ontvangen? Wim geeft aan dat dit niet
mogelijk is, er kan alleen een grove planning worden gegeven.
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Ali Edelenbosch vraagt of er wel wat gezegd kan worden over wanneer
de turbines geplaatst gaan worden. Wim Wolters geeft aan dat er in de
loop van oktober langzaam gebouwd kan worden.
Sonja de Ridder geeft aan dat als het graven buiten privé akkers komt
om dit op tijd te communiceren met de bewoners. Wim Wolters zoekt uit
of dit het geval is en heeft er nog contact over met Sonja.
Rob Rietveld meldt dat er berichten binnenkwamen over
transportbewegingen door Gieterveen en vraagt of dit bekent is bij de
initiatiefnemers. De initiatiefnemers hebben deze berichten niet
ontvangen. Jennie ten Cate checkt deze melding bij het windloket en
neemt morgen contact op met Wim Wolters.

6.

Jennie ten Cate

Er moet nog eens goed gekeken worden naar de informatie die op de
website van de gemeente staat of het helder is hoe de communicatie
verloopt. De OAR zou graag geïnformeerd willen worden over meldingen
die binnenkomen.
Terugkoppeling PC/werkgroepen
Financiële participatie:
De werkgroep heeft elkaar voor het laatst gezien op 12 maart en willen
binnen een aantal weken weer bij elkaar komen.
Tessa Felix legt de obligatieregeling die nu is uitgewerkt door middel van
een prestentatie uit. Er moeten nog wel een aantal dingen worden
uitgewerkt en dit wordt gedaan in een dikke informatiememorandum.
Helen Norp geeft aan dat de werkgroep met De Windvogel in gesprek
gaat. Bij het vorige gesprek met iemand van De Windvogel zijn er geen
vragen gesteld. Dit kwam omdat de onderhandelingen nog liepen en het
niet verstandig was hier op in te gaan
Wim Wolters geeft aan dat de Energiepropositie live is.
Planschade:
De werkgroep heeft op 18 mei een verkennende bijeenkomst gehad. De
deskundigen zitten nog niet op één lijn. Er is afgesproken dat op de
volgende bijeenkomst de 2 deskundigen met elkaar in gesprek gaan met
nog 2 mensen erbij.
Landschappelijk Inpassingsplan:
Kai Waterreus geeft aan dat de werkgroep in de volgende OAR graag 30
minuten wil gebruiken om de presentatie te laten zien. Uiteindelijk willen
ze het plan ook presenteren aan de mensen.
Bouw en techniek:
Deze werkgroep is pas gestart en heeft tot nu toe een paar
spoedkwesties gehad. Er is een afspraak gepland met de initiatiefnemers
om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we met elkaar omgaan en
wat het doel van deze werkgroep moet zijn.

7

Mogelijkheden maatschappelijke projecten:
Rob Rietveld moet hier nog een afspraak voor plannen.
Rondvraag
Eelco Bots heeft een redactionele opmerking voor het verslag van begin
februari. Dit wordt de eerst volgende keer dat we fysiek bij elkaar komen
besproken. Wijzigingen in het verslag moeten ook vastgesteld worden.
Sonja de Ridder geeft aan dat nu de notulen niet worden vastgesteld, er
ook niets op de website wordt geplaatst. Het zou goed zijn om een
publicatieverslagje of besluitenlijst te maken voor op de website.
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Meerdere leden van de OAR geven aan dat er meer aandacht besteed
moet worden aan de communicatie. Laten zien waar we mee bezig zijn
aan de mensen en de politiek. Rob pakt dit op.

Rob Rietveld

Jennie ten Cate vraagt wat er van de gemeente verwacht wordt met
betrekking tot de communicatie. In de Schakel wordt vermeld dat de
informatie met betrekking tot Windpark Oostermoer op de website te
vinden is en waar.

8.

9.

Wim Wolters meldt dat er volgende week een advertorial in de kranten
komt over het leggen van de kabels en de ploegentechniek.
De OAR gaat verder zonder de initiatiefnemers
Evaluatie gang van zaken
Er zijn wisselende gevoelens over de gang van zaken tot nu toe. De
meesten zijn wel van mening dat er met de werkgroep sneller meters
gemaakt kunnen worden op bepaalde onderdelen.
Gerda Sanders geeft aan dat je vanaf 1 juni weer met 30 man in een
dorpshuis mag in verband met het fysiek overleggen.
Jennie ten Cate meldt dat de gemeente veel berichten voor bouwexploit
heeft ontvangen. Ze adviseert om meer aandacht aan details van de
woningen te besteden.
Vincent Ratgers merkt op dat de voorzitter veel inhoudelijk in gaat op
onderwerpen. Gerrit Valk geeft aan dat op deze manier een vergadering
voorzitten erg lastig is en veel energie kost, maar hij zal hier op letten.
Burenregeling en Gebiedsfonds
Rob Rietveld laat de effecten zien van de verdeling berekend op 800m,
850m en 900m. Hij wil graag met een kleinere werkgroep hier verder
naar kijken. Gerda, Ali, Pim en Sonja hebben daar wel belangstelling
voor.
Bij 850 en 900 meter zit ook een deel van Stadskanaal en daar mag het
bedrag van de gemeente niet voor gebruikt worden. De deelnemers van
het windpark staan niet meer in de lijst.
Er wordt gesproken over de berekening en effecten als je naar 950 meter
gaat. Hier komen dan veel woningen bij en het bedrag gaat omlaag.
Vincent Ratgers merkt op dat het een complexe berekening is en vraagt
wie dit heeft gecontroleerd. Rob Rietveld heeft de berekening ook voor
Borger-Odoorn gemaakt en dat sluit hier op aan. Dit zou hij met de
werkgroep willen doornemen.
Kai Waterreus geeft aan dat het goed is om criterium te bespreken. Er
moet een plausibele reden zijn om voor dat aantal meters te kiezen. Het
moet uit te leggen zijn. Dit wordt verder uitgewerkt in de werkgroep.

10.

In Borger-Odoorn werken ze met buurtgroepen en niet met een
adviesraad. Het zou verstandig zijn om de burenregeling op elkaar aan te
laten sluiten of één grote regeling te maken. Hier moet dan ook een
berekening op gemaakt worden voor het hele gebied.
De werkgroep onderzoekt de mogelijkheid om een integrale
burenregeling op te zetten en rapporteert terug aan de OAR.
Vincent Ratgers geeft mee om de adressen verder te onderzoeken en
rekening te houden met impact. Voor Stadskanaal is de impact minder
groot dan voor Nieuwediep.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en sluit de
vergadering.
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