Vergaderverslag
Vergadering :
Datum
:
Aanwezig
:

Nr.

Omschrijving

1.

Opening

Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad windpark Oostermoer
10 december 2019
Paul Wisse, Kai Waterreus, Eelco Bots, Tessa Felix, Bert Kruit, Pauline v.d.
Vijgh, Arie van Dijk, Helen Norp, Andre Hazewinkel, Remko v.d. Made, Ali
Edelenbosch, Pim Bruggeman, Wim Wolters, Harm Jacob Speelman, Gerda
Sanders, Bé Blaauw, Rob Rietveld, Gerrit Valk, Gjalt Gjaltema, Peter v.d.
Veen, Aly Dontje

Besluiten /
Acties

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er
is bericht van verhindering ontvangen van Sonja de Ridder en Vincent
Ratgers.
2.

Presentatie Veiligheidsprotocol / OOV / GRIP
Door Johan Panneman van de gemeente Aa en Hunze wordt een
presentatie gegeven van het Veiligheidsprotocol / OOV /GRIP .

3.

Presentatie/toelichting op uitkomsten gezondheidsmonitor GGD (Ester
Huisman)
Ester Huisman van de GGD geeft een presentatie over en een
toelichting op de uitkomsten van de gezondheidsmonitor van de GGD.
Naar aanleiding van de presentatie wordt door Rob Rietveld
aangegeven dat het wellicht zinvol is om ook de provincie Friesland
mee te nemen. Daarnaast zijn er ook veel andere gemeenten die een
dergelijk onderzoek willen. Hij vindt dat het expertisenetwerk tot nog
toe geen resultaten opgeleverd. Het advies wort gegeven om rondom
een windpark te gaan monitoren. Er kan nu onderzoek worden gedaan
naar geluidshinder. Rob Rietveld heeft er geen vertrouwen in als
gewerkt wordt via het expertisenetwerk.
De GGD geeft aan samenwerking te zoeken met Stadskanaal.

4.

Mededelingen en vaststellen agenda.
Er zijn geen mededelingen.
De agenda wordt vastgesteld.

5.

Verslag vergadering OAR 5 november 2019
N.a.v. punt 3. Transportplan:
De actie om met omwonenden van de Hilte in gesprek te gaan ligt bij
de gemeente.
Aanvulling punt 4: Communicatie:
Door Wim Wolters is een presentatie gegeven van het
communicatieplan van het windpark.
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Aanvulling punt 6: Calamiteitenplan:
Het eigen calamiteitenplan van het windpark is afgestemd met de
brandweer.
Turbines:
In het verslag staat dat de turbines worden voorzien van een klein logo
van N34. Dit moet zijn een klein logo van Nordex.
Bouwtijden: in het verslag staat dat afhankelijk van de
weersvoorspelling kan het bij uitzondering nodig zijn om “in het
weekend” te werken. Dit moet zijn “buiten de reguliere werktijden”.
Rob Rietveld en Vincent Ratgers zijn nog bezig met het persbericht
vanuit de OAR.

Rob
Rietveld/Vincent
Ratgers

Het verslag wordt met inachtneming van bovenstaande opmerkingen
en wijzigingen vastgesteld.
6.

Behandeling actielijst
De actielijst wordt geactualiseerd.
Naar aanleiding van:
Geluidsonderzoek: De opdracht is verstrekt. Op dit moment wordt
gezocht naar meetpunten.

7.

8.

Voortgang realisatie windpark – bouwactiviteiten
Wim Wolters deelt mee dat het de bedoeling is om in de loop van
januari 2020 te starten met de bouwactiviteiten. Het definitieve besluit
daartoe moet nog worden genomen. Daarover zal dan breed
gecommuniceerd worden.
Dit geldt ook voor het transportplan. Zodra het definitief is wordt
daarover gecommuniceerd.
Er is nog geen besluit genomen over een inloopavond.
Rob Rietveld doet een oproep om vaart te maken met de start van het
geluidsonderzoek. De afspraak was dat het onderzoek zou starten voor
de aanvang van de bouw. Wim Wolters zegt toe de exacte datum van
de start van de bouw mede te delen zodra deze bekend is.

Wim Wolters

Update stavaza/voortgang/planning lopende onderwerpen /
terugkoppeling PC
Financiële participatie:
Wim Wolters geeft een presentatie van de ideeën van het windpark
t.a.v. de financiële participatie en de uitgangspunten van het windpark
daarbij.
Er wordt gedacht aan een obligatielening, stroom en gas met korting en
de mogelijkheid tot investeren via de windvogel.
Afgesproken wordt om de ideeën in een kleine werkgroep vanuit de
OAR verder te bespreken. De werkgroep bestaat uit Pim Bruggeman,
Paul Wisse, Be Blaauw, Helen Norp, Remko v/d Made en Rob
Rietveld.
Ook wordt afgesproken om iemand van de Windvogel uit te nodigen
voor een bijeenkomst van de OAR.
Planschade:
Het windpark is hiermee bezig.

Windpark

Windpark

Windpark
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Slagschaduw:
Aangehouden.
Gebiedsfonds:
Door Rob Rietveld wordt een presentatie gegeven van een mogelijke
verdeling van de middelen in het gebiedsfonds. Het moet worden
gezien als een discussiestuk dat nog verder moet worden uitgewerkt.
De gemeenteraad van Aa en Hunze neemt op 16 januari a.s. een
besluit over de gemeentelijke bijdrage.
Op 16 oktober is het laatste contact geweest met de gemeente
Stadskanaal.
De provincie Groningen heeft aangegeven geen bijdrage te willen
doen.
Vanuit de OAR wordt aangegeven dat door het windpark steeds
gesproken is over een bijdrage gedurende de tijd dat de molens er
staan. Nu gaat het om een looptijd van 15 jaar.
Rob Rietveld en Gerrit Valk gaan na wat er in het verleden is gezegd
over de looptijd. Onderwerp komt terug.

Rob Rietveld/Gerrit
Valk

Het discussiestuk over de dorpenregeling wordt besproken met de
dorpen. Het onderwerp komt terug.
De burenregeling moet nog verder worden uitgewerkt. Het onderwerp
komt terug.
Landschappelijk Inpassings Plan (LIP):
Kai Waterreus zit namens de OAR in de werkgroep LIP. Hij doet
verslag van de stand van zaken.
Het gekozen adviesbureau is van plan in gesprek te gaan met de
bewoners in het gebied om zoveel mogelijk informatie vanuit het gebied
te krijgen.
Vincent Ratgers heeft aangegeven om mee te willen denken over het
LIP. Gerda Sanders en Ali Edelenbosch zullen mogelijke
belangstellenden uit hun dorp benaderen.
Het bureau zou in februari een presentatie kunnen geven aan de OAR.
9.

Communicatie vanuit de OAR
In de communicatie vanuit de OAR wordt aangegeven dat gesproken is
gesproken is over het geluidsonderzoek, gebiedsfonds, transportplan,
planning van de bouwactiviteiten.
Opgemerkt wordt dat er in het gebied grote behoefte bestaat aan
informatie. Gesproken wordt over de vraag hoe dit het beste opgepakt
kan worden. Het is de vraag of het instellen van 1 telefoonnummer/
informatieloket voldoende is.
Wim Wolters geeft aan dat als het transportplan definitief is
vastgesteld, er vanuit het windpark daarover wordt gecommuniceerd en
een flyer gemaakt. Ook als de bouw start, wordt dit gecommuniceerd.
Vanuit de OAR wordt het idee naar voren gebracht om in de Schakel
een interview met de voorzitter van de OAR op te nemen.
Afgesproken wordt dat Wim Wolters, Peter v.d. Veen en Gjalt Gjaltema
in gesprek gaan over hoe de communicatie samen opgepakt zou
kunnen worden. Actie: Peter v.d. Veen. De afspraak wordt gepland
voor na de kerst.
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10.

Wat verder ter tafel komt.
De volgende vergadering is op 30 januari 2020. Rob Rietveld maakt
een vergaderschema voor het volgend jaar.

11.

Rondvraag
De OAR voegt toe aan de actielijst dat de verdeling van de middelen
terugkomt en dat de dorpen met een voorstel komen.
Rob Rietveld vraagt of het gericht waar is dat het windpark wordt
uitgebreid met 6 turbines (windpark Grevelingen).
Gjalt Gjaltema antwoordt daarover niets bekend is bij de provincie.
Bovendien past het niet in het provinciaal beleid. Ook bij de gemeente
is daarover niets bekend.
Gevraagd wordt of het windpark iets kan zeggen over de uitkomst en
van de Lofartest. Wim Wolters antwoordt dat dit niet het geval is.
Vanuit de OAR wordt een ieder fijne feestdagen gewenst. Daarbij wordt
de hoop uitgesproken om in 2020 slagvaardiger te kunnen zijn.

12.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst allen wel thuis.
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Rob Rietveld

