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Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad windpark Oostermoer
12 juni 2019
Freek v.d. Veen, Gerda Sanders, Hetty Horlings, Pim Bruggeman, Jan Bezema,
Remko van der Made, Pauline van der Vijgh, Sonja de Ridder, Helen Norp, Bert
Kruit, Vincent Ratgers, Tessa Felix, Jarm Jacob Speelman, Kai Waterreus, Albert
Koops, Klaas Brandwijk, Wim Wolters, Attila Turan, Gerrit Valk, Rob Rietveld,
Peter v.d. Veen, Aly Dontje.

Nr.

Omschrijving

Besluiten /
Acties

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Er is bericht
van verhindering ontvangen van Ali Edelenbosch, Bé Blaauw, Gjalt
Gjaltema en Eelco Bots.
Rob Rietveld deelt mee dat een aantal mensen uit de gemeente
Stadskanaal nu deelneemt aan het bewonersplatform. Stadskanaal
heeft op deze manier inbreng in deze OAR.

2.

Verslag vergadering 14 mei 2019
Bij de aanwezigen moet worden toegevoegd Vincent Ratgers.
Gjalt Gjaltema wil zijn opmerking over het gebiedsfonds graag
aangevuld zien met de opmerking dat de provincie er vertrouwen in
heeft dat de OAR met goede voorstellen gaat komen.
Vanuit de omwonendengeledingen van de OAR wordt opgemerkt dat
men onaangenaam getroffen is door het interview met de
initiatiefnemers in de NRC van 29 mei jl. Het interview is als niet
passend ervaren.
De initiatiefnemers geven op hun buurt aan het verzoek van de
verenigingen dorpsbelangen om niet te reageren op de verklaring die
de vorige OAR is voorgelezen, te hebben gerespecteerd maar dat ook
als een niet positieve bijdrage te hebben ervaren. Zij willen nu liever
niet meer terug kijken en verder praten over de toekomst.
Gerrit Valk stelt dat het de bedoeling is om in de OAR afspraken te
maken over de toekomst en dat iedereen zijn eigen mening mag
hebben.
De vraag om wegafsluitingen te melden is door de initiatiefnemers
doorgezet naar Enexis.
N.a.v. agendapunt 4a (inbreng bouwroutes en inbreng alternatieve
route door een lid van de OAR) worden de volgende opmerkingen en
wijzigingen ingebracht:



Voor de opties wordt verwezen naar de memo.
(blz. 2): De zin ” in de genoemde opties lijkt het alsof er
stuivertje wordt gewisseld tussen de opties Kopweg en
Zwarteweg” vervalt.
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(blz. 2) De zin “het is een grote infrastructurele ingreep die
veel tijd kost “ moet zijn “de initiatiefnemers vinden het een
grote infrastructurele ingreep die wellicht meer tijd kost”
(blz. 2) “Nadeel is dat”…..wordt: “Nadeel kan zijn dat”...
(blz. 2)“Verwacht wordt dat de verkeersveiligheid zal
toenemen” wordt:
“Verwacht wordt dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid zal
toenemen”.
(blz. 2) “Echter op dit moment ziet men dit alternatief niet zo
snel passen in de huidige ontwikkelingen” wordt: “op dit
moment vinden de initiatiefnemers dit alternatief niet zo snel
passen in de huidige ontwikkelingen”.
(blz. 2) “Deze route leidt tot schaalvergroting” wordt: “biedt
ruimte voor schaalvergroting”.
(blz. 2) “een bouwweg gemakkelijk kan worden aangelegd
wordt: “wegen als tijdelijke bouwweg gemakkelijk kunnen
worden aangelegd”
In de vorige vergadering is aangegeven dat gehoopt wordt dat
in combinatie met de alternatieve route werk met werk kan
worden gemaakt.

Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen en wijzigingen wordt
het verslag van de vergadering van 14 mei 2019 vastgesteld

4.

Het verslag van 14
mei 2019 wordt
gewijzigd
vastgesteld

Actielijst
 Geluidsmeting: Door de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en
Hunze wordt via de RUD offerte gevraagd aan partijen die de
geluidsmetingen zouden kunnen doen. Bestuurlijk wordt
gekozen voor een bovengemiddeld aantal metingen en duur
van de metingen. Het besluit tot opdrachtverlening wordt voor
de zomer verwacht.
 Terugkoppeling risicoanalyse: De advocaat van WindNee heeft
het windpark aansprakelijk gesteld voor eventuele schade.
Wim Wolters geeft aan deze brief eerst te willen behandelen.
 De initiatiefnemers organiseren op 6 juli a.s. een excursie naar
een windpark in Duitsland voor de OAR. Verdere berichtgeving
volgt.
 De deadline van het onderzoek naar de gezondheidsgegevens
van de bevolking is verschoven naar de volgende vergadering
van de OAR (9 juli 2019)

9 juli 2019

De overige punten op de actielijst zijn afgewerkt.
5.

6.

Samenstellen Petit Comité
Het bewonersplatform wordt vertegenwoordigd door Klaas Brandwijk,
Remko van der Made vertegenwoordigt de verenigingen
Dorpsbelangen. De vertegenwoordiging van Wind Nee is nog niet
bekend.
Op korte termijn wordt een aantal bijeenkomsten gepland.
Terugkoppeling vindt plaats in de OAR van juli.

Te behandelen onderwerpen (lopende)
 Bouwroutes

-2-

Op 9 juli wordt
teruggekoppeld
vanuit het Petit
Comité
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De OAR geeft aan optie 3 (Zwarteweg) de minst slechte optie te
vinden. Deze optie heeft veel elementen die overlap hebben en
aansluiten aan de optie van het lid van de OAR.
Probleem is de weg langs het Refaja Ziekenhuis. Mogelijk kan
daarom worden uitgeweken naar de weg Stadskanaal-Borger en
de Mondenweg.
Er bestaat een sterke wens om de rotonde bij de Avebe aan te
passen richting de Tweederde weg om zo de Dideldomweg te
ontlasten.
Daarnaast wordt extra aandacht gevraagd voor De Streek. Deze
weg wordt veel gebruikt door schoolgaande jeugd.
Vanuit de OAR wordt aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid
van het ziekenhuis Stadskanaal. Attila Turan geeft aan dat er
rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden.
Vanuit de OAR wordt nogmaals het belang aangestreept voor de
aanleg van de nieuwe bouwwegen, die later kunnen dienen als
landbouwwegen. In dit verband wordt aandacht gevraagd voor het
zgn. kwaliteitsnet landbouwverkeer. Doel van dit Kwaliteitsnet is
dat het landbouwverkeer zich over grotere afstanden vlot en veilig
kan verplaatsen, terwijl dit een verbetering biedt voor de
verkeersveiligheid en doorstroming van het overige verkeer en de
leefbaarheid in de dorpen. In Drenthe is dit kwaliteitsnet nog niet
gerealiseerd. Het zou goed zijn om in het gebied waar nu wordt
gewerkt alvast een aanzet te maken voor een kwaliteitsnet. Omdat
er in het overleg over de transportroutes een groot deel van de
stakeholders aanwezig is, is dat haalbaar.
In het Petit Comité wordt het bovenstaande verder besproken.
Terugkoppeling vindt plaats in de volgende vergadering van de
OAR.
 Verlichting:
Wim Wolters geeft aan dat de verlichting is teruggebracht van 3
naar 2 lagen, gedimd en niet knipperend. Het aanbrengen van
kapjes is vooralsnog een brug te ver i.v.m. mogelijke verstoring
voor Lofar.
De vraag om kapjes komt na de bouw van de testturbine terug.


Aanbrengen van
kapjes op
verlichting wordt
opnieuw besproken

Radar: Is technisch mogelijk maar vanwege regelgeving nog
niet mogelijk.

 Geluid:
Contourkaarten zullen worden verstrekt door de initiatiefnemers.

Second opinion geluidsmetingen:
De initiatiefnemers zijn van mening dat alle gegevens zijn
aangeleverd bij het bevoegd gezag (via de M.e.r). Het bevoegd
gezag is hierover geadviseerd door een externe adviseur waarna
geconcludeerd is dat de turbine past binnen de vergunning.
Het windpark is bereid te rapporteren over de geluidsproductie aan
het bevoegd gezag. Klachten van omwonenden kunnen gemeld
worden aan de omgevingsdienst. Peter v.d. Veen geeft aan dat de
gemeente het bevoegd gezag is voor de handhaving.
Vanuit de OAR wordt gewezen op de mogelijkheid van een app die
de beleving van het geluid kan monitoren. Deze gegevens zouden
dan vergeleken kunnen worden met wat er op basis van de
turbinegegevens aan geluid is geproduceerd. De initiatiefnemers
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Initiatiefnemers
verstrekken
contourkaarten
geluid

Na de
bouw van
de testturbine
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geven aan dat zijn er geen bezwaar tegen hebben om een
dergelijke app te gebruiken.

Inzet mitigerende maatregelen:
Het windpark is bereid hierover in gesprek te gaan mits het niet
leidt tot vermindering van productie.

Slagschaduw: wordt besproken in het Petit Comité
Wim Wolters geeft aan dat de hier aanwezige lintbebouwing het
onderwerp slagschaduw wat ingewikkelder maakt.
De volgende vergadering zorgt Thijs Afman voor een presentatie
hierover.

Participatie
Dit onderwerp is besproken in drie bewonersgroepen. Daar is de
vraag naar voren gekomen of de huidige coöperatie ruimte wil
maken voor een bewonerscoöperatie die als volwaardige partij
mee kan doen. De initiatiefnemers komen hierop terug.

Terugkoppeling
vanuit het Petit
Comité

De initiatiefnemers
komen terug op het
onderwerp
participatie

9 juli 2019

Toezending
planschaderegeling
Coevorden

Rob
Rietveld

Voorstel
vergaderschema 2e
halfjaar 2019

Rob
Rietveld


Gebiedsfonds:
De provincie heeft de benodigde informatie over afstand tot
woningen vanaf de windturbines aangeleverd. Rob Rietveld gaat
deze informatie bestuderen en verwerken in de uitwerking van de
gebiedsregelingen.

7.

Planschade
De planschaderegeling van Ny Hiddum Houw staat in de Dropbox. De
regeling van Coevorden volgt.
Wim Wolters geeft aan in principe open te staan voor een gesprek over
planschade. Hij geeft aan dat dan wel een regeling wil voor het hele
gebied; zowel Oostermoer als ook de Drentse Monden.

8.

Agenderen te bespreken onderwerpen in:
De volgende vergadering van de OAR is op 9 juli a.s.
De data van de bijeenkomsten van het Petit Comité worden na afloop
van de OAR vastgesteld.

9.

Communicatie
De voorzitter zal desgevraagd in grote lijnen communiceren wat in de
vergadering besproken is.

10.

W.v.t.t.k.
Rob Rietveld zal z.s.m. een vergaderschema van de OAR voor na de
zomerperiode voorleggen.
Eventuele “lege plekken” bij de excursie naar het windpark komen in
eerste instantie beschikbaar voor mensen die actief zijn in het
bewonersplatform en deelnemen aan subgroepen.
De vraag wordt gesteld of de initiatiefnemers in gesprek zijn met
horeca etc. Wim Wolters geeft aan dat een groot aantal bedrijven is
uitgenodigd om zich aan te melden voor het beschikbaar stellen van
hun diensten. Ook bedrijven die niet zijn uitgenodigd, kunnen zich
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aanmelden. De inschrijving sluit 15 juni 2019.
Vanuit de OAR wordt nogmaals aandacht gevraagd voor de aanleg van
de bouwwegen. De indiener van de alternatieve route wil graag
betrokken blijven.
Tessa Felix heeft begrepen dat gevraagd wordt of een bewoners
coöperatie toegestaan wordt om als mede-aandeelhouder te fungeren.
Zij vraagt of zij het goed begrepen heeft. Het antwoord is bevestigend.
Vanuit de OAR wordt gevraagd om toezending van gegevens vanuit
het heien naar de rijksgeologische dienst. Deze dienst verzamelt deze
gegevens om het inzicht in de ondergrond te verbeteren.
Vanuit de bewonersgeledingen wordt opgemerkt dat het de
verwachting is dat er in het Petit Comité kan worden onderhandeld met
de initiatiefnemers.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de bijeenkomst en wenst allen wel thuis.
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