Vergaderverslag
Vergadering : Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad windpark Oostermoer
Datum
: 14 december 2021
Aanwezig
: Helen Norp, Vincent Ratgers, Ali Edelenbosch, Albert Koops, Kai Waterreus, Henk
Eling, Gerda Sanders, Gerrit Valk, Gjalt Gjaltema, Remko van der Made, Pim
Bruggeman, Rob Rietveld, Jennie ten Cate, Co Lambert.
Afwezig

: Klaas, Brandwijk, Riny Postema (notulist)

Agendapunt
1. Opening

Omschrijving
Vz opent de vergadering. Hij heet allen welkom en geeft het
woord aan Co Lambert (agenda punt 8).
Co Lambert geeft een reactie op het proces mbt de statuten.
Het concept is opgesteld door de werkgroep van de OAR, er
is veel werk verricht. De initiatiefnemers van het Windpark
hebben ermee ingestemd. Hij is blij met het resultaat.
De Initiatiefnemers betalen jaarlijks (de komende 15 jaar)
een bijdrage 50 ct per opgewekt megawattuur aan de
stichting. Dit wordt nog vastgelegd door de initiatiefnemers in
een brief. De stichting kan worden opgericht. De getekende
voordracht ligt al bij de notaris. De gemeente is in overleg
met de Provincie over het toevoegen van 2 leden van de
Raad van Toezicht.
M.b.t. de inhoud van de statuten:
Art.8 lid 2/3 vergoedingen van Bestuur en Raad van
Toezicht; maximeren tot een vrijwilligersvergoeding
(1800,00).
Vanuit de werkgroep wordt aangegeven dat het nieuwe
Bestuur daar naar gaat kijken.
Co Lambert laat weten dat de statuten niet meer gewijzigde
moeten worden, anders moet dit weer teruggekoppeld
worden naar de initiatiefnemers van het Windpark.
Co Lambert bedankt de werkgroep/OAR namens het gehele
gemeentebestuur voor de inzet. Hij is blij dat iedereen heeft
volgehouden, ondanks moeizaam proces. Ook deelname
van WindNEE is positief. Nu vooral vooruit kijken, wat goed
is voor het gebied. (Co Lambert verlaat hierna de
vergadering).

2. Mededelingen en
vaststellen
agenda

Volgorde agenda wordt aangepast (start met punt 8) ivm
aanwezigheid van wethouder Co Lambert. Hij zal daarna de
vergadering verlaten.

3. Verslag bijeenkomst
OAR 22 juni 2021

Geen op/aanmerkingen. Het verslag wordt vastgelegd.

4. Evaluatie OAR (zie
notitie voorzitter)

Zie bijlage: OAR overleg 14 december 2021, agenda punt 4.

Acties

5. Actuele stand van
zaken: Realisatie
windpark
(gemeente/provincie)

Huidige stand van zaken: aan het eind van de week zullen
alle turbines, op 2 na, weer draaien. Bij 2 turbines wordt
nader onderzoek gedaan naar de klachten (bromtonen enz)
Artikel over de stand van zaken m.b.t. het onderzoek in het
huis-aan-huis blad plaatsen.

6. . Opzet gebiedsfonds:
Terugblik, voortgang en
stand van zaken
gebiedsfonds (verslag
wrkgr),
Behandelen statuten
stichting
gebiedsfonds,
Behandelen
huishoudelijk
reglement stichting
gebiedsfonds,
Voordracht en
accordering voorzitter
en bestuur
gebiedsfonds,
Vervolg inrichting
gebiedsfonds
(Uitvoeringsregeling
Functie en rol OAR in
gebiedsfonds en invulling
bewonersplatform)

Notitie van de werkgroep
De werkgroep gaat nog even door, omdat de
uitvoeringsregelingen nog afgerond moeten worden. Ook
moet er een website komen, waarop alles, ook richting de
burger is te vinden.
Zodra de statuten zijn gepasseerd bij de notaris dan is de
Stichting Gebiedsfonds Oostermoer een feit.
De leden van het bestuur zijn: Kai Waterreus
(Gasselternijveen) , Pim Bruggeman (Nieuwediep), Klaas
Roelfsema (Gasselternijveenschemond), Gerda Sanders
(Gieterveen), voorzitter wordt Michèl Maris (notaris Gieten).
Vz: Zijn er vragen over de statuten?
Worden digitale vergaderingen vastgelegd? Dit wordt in het
huishoudelijk reglement uitgewerkt.
Statuten kunnen los het reglement worden vastgelegd.
Reglementen kunnen worden toegevoegd.
OAR onderschrijven de statuten; kan naar de notaris.
De namen van de Raad van Toezicht moeten nog worden
toegevoegd aan de statuten.
De werkgroep wil dit nader bekijken.
Vz: Vragen over het huishoudelijk regelement?
*Blijft het bewonersplatform in tact? Dit wordt besproken in
een evaluatie van de werkgroep
*Burenregeling/insluitingsregeling moeten nog in detail
uitgewerkt worden.
*Projectenregeling moet worden uitgewerkt.
OAR onderschrijft het huishoudelijk regelement.
Voordracht voorzitter en leden bestuur is akkoord.
Verder uitwerking gebiedsfonds wordt in een volgend OAR
overleg besproken.
Uitvoeringsregeling; functie en rol OAR zie agenda punt 8.

7. Landschappelijke
inpassing (werkgroep)

De werkgroep gaat starten zodra fysieke bijeenkomsten weer
mogelijk zijn.
Er is inmiddels een gesprek geweest vanuit
Gasselternijveenschemond met een grondbezitter. Deze is
enthousiast.
Advies aan Nieuwediep: ga met de pilot aan de slag.

8. De toekomst van de
OAR, hoe verder?

Zie inleiding en de bijlage (punt 5).

9. Wat verder ter tafel
komt / rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt.

10. Volgende OAR
vergadering

Woensdagavond 16 februari 2022 (later verplaatst naar
15 maart 2022, 19.30 uur)

