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Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad windpark Oostermoer
22 juni 2021
Helen Norp, Vincent Ratgers, Ali Edelenbosch, Albert Koops, Kai
Waterreus, Henk Eling, Gerda Sanders, Jennie ten Cate, Rob Rietveld,
Riny Postema
Gerrit Valk, Gjalt Gjaltema, Remko van der Made, Pim Bruggeman,
Klaas Brandwijk

Agendapunt

Omschrijving

Besluiten / Acties

1.

Opening
Plv voorzitter Rob Rietveld opent de vergadering en
heet allen welkom.

2.

Vaststellen agenda
Geen opmerkingen.

3.

Verslagen bijeenkomsten OAR nog goed te keuren
• Verslag 25 maart 2021
- Pagina 3 laatste alinea eruit halen
(“Vincent Ratgers t/m wat de stand van
zaken is”)
Verder vastgesteld, in volgende
vergadering TK
• Verslag 25 mei 2021
- Wordt vastgesteld
• Verslag 6 mei
- Punt 4 Stand van zaken; “Vanuit
Nieuwediep wordt aangegeven dat nu de
windmolens er staan het wel mee valt”;
wijzigen in lijkt mee te vallen
- Het verslag kan definitief gemaakt worden
voor de website.

Verslag 25 maart, 6 mei en
25 mei publiceren op de
website

4.

Stand van Zaken
• Signalen uit het gebied
- Beschadigd rotorblad
- Slagschaduw in huis, melding gedaan van
“knakken”; er is direct actie ondernomen,
molens werden stopgezet.
- Nu de molens op volle sterkte draaien, is
het geluid harder
- Veel meldingen vanuit Stadskanaal, erg
veel overlast
- Nu komt de agressie, omdat het niet
meevalt.
- Pijnpunt is het uitzicht op de molens,
soms voor én achter.
- De meeste inwoners uit Gasselternijveen
e.o. hebben het onderschat.

In de eerstvolgende
Nieuwsbrief
OAR/Vereniging
Dorpsbelangen het
telefoonnummer van het
Windpark melden en het
infoblokje opnieuw in de
Schakel plaatsen.
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Gieterveen begint nu ook te klagen,
mensen hebben het gevoel naast een
snelweg te wonen.
Terugkoppeling gesprek met Windpark
- Indien er vragen zijn vanuit het gebied
dan is het mogelijk dat er in het buurthuis
informatie wordt gegeven.
- Op termijn wordt er een Open Dag
georganiseerd, bijv. fietstocht of andere
ideeën.
- Op locatie Tweede Exloërmond bijgepraat
over bouwproces.
- 1 molen Gasselternijveenschemond is
nog niet af – ongelukje met rotorblad
- Bezichtiging turbine
Klachten:
- Klachten kunnen gemeld worden bij het
Windloket .En ook melden via de website
bij het Windpark.
- Wat gebeurt er met de klachten?
De klacht wordt in behandeling genomen
volgens de reguliere procedure van de
gemeente.
- Wat is de rol van de OAR hierin?
De OAR kan alleen advies
geven/verwijzen. Als er klachten komen
over de afwikkeling, kan de OAR zelf
contact opnemen om te informeren.
Gebiedsfonds/Burenregeling
- Concept Statuten is klaar.
- Nu uitzoeken wat de kosten van de
notaris zijn; boekjaar en subsidieaanvraag
moet nog worden aangepast.
- Huishoudelijk Regelement wordt
gemaakt.
- Bewonersadviesgroep (BAG) is niet
positief, ziet geen mogelijkheden voor
samenwerking, zie mail 17 juni (de
burenregeling)
- Opdracht van de Provincie is: gemeenten
ga met elkaar in gesprek over de
verdeling van de middelen. (Turbinelijn
ten zuiden van gemeentegrens))
- Burenregeling staat los van
Planschadevergoeding.
De regeling moet juridisch wel goed
opgezet zijn.
Planschade afhandeling (aanvragen voor
februari 2023)
- Als je eigenaar bent van een woning vóór
september 2016 (peildatum) en binnen
een straal van 1250 m van een
windmolen woont, kun je in aanmerking
komen voor Planschade. Hiervoor moet
een aanvraagformulier van het RVO
ingevuld worden.

OAR mandateert de
werkgroep voor
vervolgstappen

Formulier RVO op de
website van de gemeente
plaatsen
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5.

6.

7.

Aanvragen via Ed Noordam “loopt niet zo
goed”

Wat verder ter tafel komt
- Enquête van het Windpark;
terugkoppeling is niet bekend bij OAR.
-

In September 2021 komt er een vervolg
van de werkgroep Landschappelijk
Inpassingsplan (LIP).

-

Publicatie obligaties Windpark (Schakel
23 juni); deze is niet besproken met de
OAR. Begrenzing is overeenkomstig de
gemaakte afspraken met de OAR (A en
B-gebied) C is algemeen gebruikelijk.

Volgende vergadering OAR
31 augustus om 19.30 in Gieterveen
• Plannen evaluatie moment
Evalueren in september, dan ook bespreken
hoe verder met de OAR.
Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng
en sluit de vergadering.

