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Omschrijving
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Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
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Waar staan we nu?
Het windpark is gestopt met de gesprekken met de OAR. Dit was een
onaangename verrassing. Er zijn stevige woorden hierover gezegd door
de gedeputeerde en de wethouder. Deze vergadering staat vooral in het
teken van: Wat is er gebeurt? Waar staan we nu? En hoe verder?

Besluiten/
Acties

Rob Rietveld: Het was bekend dat het moeizaam ging, maar het bericht
dat het windpark ermee stopt kwam toch nog onverwachts. Deze stap had
ik niet zo rigoureus verwacht. Vanuit de OAR hebben we ons netjes
opgesteld. Het stuk van de OAR in de Schakel zou de aanleiding of de
druppel kunnen zijn geweest, maar we zijn netjes geweest. Dat het
moeizaam gaat is geen excuus om te stoppen met praten. Vanavond
moeten we kijken naar wat we nog kunnen doen en wat we gaan doen
richting de achterban met betrekking tot deze situatie.
Gjalt Gjaltema: Iedereen heeft in de krant de reactie van de gedeputeerde
kunnen lezen. Een overleg met wethouders, burgemeesters en
gedeputeerde heeft geleid tot een gesprek met de directeur van het
windpark. De gedeputeerde en wethouder willen vanuit hun kant in de OAR
vertellen over het gesprek met het windpark en wat hun positie nu is.
Als de OAR van deze uitnodiging gebruik wil maken, dan hoor ik het graag.
Het verzoek is om nu niet verder te communiceren. Er is nadrukkelijk
afgesproken radiostilte te houden. Geen communicatie is in het belang van
de zaak. Eerst moeten we een aantal zaken verder brengen en dan kunnen
we communiceren over hoe we verder gaan.
Jennie ten Cate: Ik sluit me aan bij Gjalt. Er is contact geweest met
wethouder Lambert. We hebben een bestuurlijk overleg gehad en op een
goede manier gesproken over de rol van de overheid. Er zijn in het overleg
met de directeur van het windpark afspraken gemaakt. Wethouder Lambert
is net als gedeputeerde Stelpstra bereidt om het gesprek met jullie aan te
gaan.
Alle leden krijgen de kans om hun verhaal te doen. Hierbij geven ze onder
andere aan of ze een telefoontje van het windpark hebben ontvangen en
hoe dit gesprek is verlopen.
Een aantal leden heeft contact gehad met boeren op persoonlijk vlak of
geven aan te zijn benaderd door individuen. Hieruit komen signalen dat
niet alle boeren er hetzelfde in staan als de directeur. Er wordt als idee
genoemd om buiten de OAR en het windpark om in gesprek te gaan met
mensen om te kijken of er nog mogelijkheden zijn om verder te gaan. Dit
wordt niet bedoelt als stoken, maar om te zoeken naar waar wel
mogelijkheden liggen. Een aantal leden geeft nadrukkelijk aan dat dit niet
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wenselijk is. Ook al is het niet de bedoeling, je kunt toch de indruk wekken
dat je aan het stoken bent. Dit komt niet ten goede van de zaak.
De meeste leden zijn bereid om verder te gaan en weer met het windpark
om tafel te gaan. Er wordt door meerdere leden aangegeven zo snel
mogelijk in gesprek te willen met de gedeputeerde en wethouder, zodat er
daarna gekeken kan worden naar hoe de OAR verder kan. Na dit gesprek
kan de OAR verder kijken welke stappen er genomen kunnen worden.

3.

7.

De OAR gaat graag in op de uitnodiging van de gedeputeerde en de
wethouder om in gesprek te gaan. Ze willen het overleg op zo’n kort
mogelijke termijn. Er wordt direct een datum geprikt.
Het gesprek vindt plaats op 2 maart om 19.00 uur.
Rondvraag
Ali Edelenbosch vraagt om het gesprek met de bestuurders af te wachten
en daarna de regeling en statuten te bespreken. De stukken zijn al wel
naar de initiatiefnemers gestuurd en liggen klaar om in de OAR besproken
te worden. Er wordt afgesproken na 2 maart zo snel mogelijk een nieuwe
bijeenkomst te plannen waarin dit besproken kan worden.
Helen Norp: De werkgroepen liggen ook stil en ik neem aan dat we dit ook
even bevriezen en het gesprek afwachten. Werkgroep Participatie zou
anders eind januari ook met voorstellen zijn gekomen. Het zou jammer zijn
als er niet weer een opening zou komen.
Kai Waterreus: Moeten we nog afspreken wat we precies met de
bestuurders bespreken? Voorzitter: De uitnodiging voor het gesprek komt
vanuit de bestuurders naar aanleiding van hun gesprek met de
initiatiefnemers. Het is een terugkoppeling. Ik ga uit van een open gesprek
met hun afdronk en hun ideeën over hoe we verder gaan.
Rob Rietveld: Ik heb met Cor Kloen gesproken. Hij is in Borger-Odoorn
voorzitter van de BAG (Bewoners Advies Groep). BAG is bezig met
Gebiedsfonds. Er ligt een linkje om het daar met elkaar over te hebben.
Gerda: De uitslag van de enquête van de boeren zou openbaar zijn. Wat is
hierover bekend? Helen Norp laat weten dat ze van Wim Wolters hoorde
dat het op hun site komt te staan. Ali Edelenbosch geeft aan dat de
uitkomst zou worden aangeboden aan het gebiedsfonds, maar dat laten we
eerst passeren.
Helen Norp geeft aan een formulier in te hebben gevuld met betrekking tot
planschade en vraagt of er iemand meer over weet. Ali Edelenbosch kan
melden dat de eerste mensen al een terugkoppeling hebben gehad en half
maart heeft iedereen bericht. Er is nog wel discussie over de
voorzienbaarheid.
Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en sluit de
vergadering.
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