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Aa~en Hunze Vergaderverslag
Vergadering
Datum
Aanwezig

Afwezig

Nr.

Omschrijving

a.

Opening :

Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad windpark Oostermoer
4 april 2019
Gjalt Gjaltema (Provincie Drenthe}, Remko van der Made, Jan Bezema (beide
Gasselternijveenschemond, Pim Bruggeman (Nieuwediep), Gerda Sanders, Bé
Blaauw (beide Gieterveen), Sonja de Ridder, Pauline van der Vijgh (beide
WindNee), Helen Norp (Bewonersplatform), Piet Wolters, Albert Koops (beide
Gasselternijveen), Klaas Brandwijk, Hetty Harlings (Bewonersplatform), Bert
Kruit (voorzitter OM), Wim Wolters (Projectdirecteur DMOM), Vincent Ratgers
(Bewonersplatform), Tessa Felix, Eelco Bots (beide Windunie), Rob Rietveld
(NLVOW), Gerrit Valk (onafhankelijke voorzitter}, Aly Dontje (gemeente Aa en
Hunze, notulist)
De heren Speelman vice-voorzitter OM), Van Ruiten (Nieuwediep) en v.d. Veen
(gemeente Aa en Hunze)

De vergadering wordt geopend door Gerrit Valk. Hij is voor de eerste
keer aanwezig om als onafhankelijk voorzitter de vergaderingen van de
OAR te leiden. Aan het eind van de vergadering wordt besproken of de
OAR met de voorzitter verder wil gaan. Gerrit Valk geeft aan dat hij zal
optreden als onafhankelijk voorzitter en zijn eigen mening ten aanzien
van Windparken en de te bespreken onderwerpen buiten beschouwing
zal laten.

b.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld .

c.

Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van Harm-Jacob Speelman,
Peter v.d. Veen en Theo van Ruiten. De heer Jan Bezema is aanwezig
als vervanger van Alie Edelenbosch, Piet Wolters is aanwezig als
vervanger van Kai Waterreus.

d.

Kennismakingsronde
Omdat de voorzitter voor het eerst aanwezig is, wordt er een
kennismakingsronde gehouden.

e.

Verslag vergadering 27 maart 2019
De naam van Remko van der Made staat niet goed vermeld in het
verslag. Het moet zijn Remko van der Made.
Op verzoek van de vergadering wordt een kolom voor een datum van
de actie toegevoegd.
Vanuit de initiatiefnemers wordt opgemerkt wordt dat men er vanuit
Qaat dat, waar Qesproken wordt over verQad.erinQen van de OAR,

Besluiten I
Acties

Deadline
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AaenHunze vergadervers 1ag
bedoeld wordt de vergaderingen van de OAR met de initiatiefnemers.
De vorige vergadering is afgesproken dat de verslagen van de
vergaderingen van de OAR kort na de vaststelling op de website van
de gemeente komen . Het verslag van de vergadering van 19 maart is
vastgesteld op 27 maart, dat verslag staat echter nog niet op de
website.

Het verslag van 19
maart wordt op de
website geplaatst.

V.w.b. punt 7 wordt opgemerkt de vorige keer is aangegeven dat
het niet zo kan zijn dat vanuit de initiatiefnemers onderwerpen worden
ingebracht om te voorkomen dat dit bij juridische procedures wordt
gebruikt. Informatie die specifiek binnen de OAR behandeld wordt,
informatie die een vertrouwelijk karakter heeft, wordt niet als inzet
gebruikt voor juridische procedures.
Door de initiatiefnemers is de vorige vergadering aangegeven dat, als
het ongemakkelijk gaat voelen, het mogelijk is dat "het luikje dicht
gaat".
WindNee geeft als aanvulling op de notulen dat men altijd binnen de
wettelijke grenzen zal blijven bij eventuele acties en juridische
stappen.
Opgemerkt wordt dat Windunie de vorige keer heeft aangegeven dat
men onderwerpen waarmee men in een voorbereidende fase is, in wil
brengen op de bespreeklijst.
Ook Wind Nee heeft aanvullende bespreekpunten ingebracht. Rob
Rietveld geeft aan dat deze al wel op de lijst staan vermeld.
Het tijdens de vorige vergadering toegezegde kaartmateriaal wordt
gemist.
Het verslag van de vergadering van 27 maart wordt met inachtneming
van bovenstaande opmerkingen vastgesteld.

f.

Bespreken actualiteit
Vanuit de ontwikkelaars wordt medegedeeld dat begin deze week is
begonnen met heiwerkzaamheden in Borger-Odoorn . Deze
werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De bouw van de 1e turbine is
gestart.
Vanuit de ontwikkelaars wordt ingebracht dat een 2e onderaannemer
een dreigbrief heeft ontvangen. Deze onderaannemer heeft zich nu ook
teruggetrokken . De initiatiefnemers betreuren het ten zeerste dat
mensen op deze manier actie voeren.
De strategie van de ontwikkelaars is steeds geweest om lokale
ondernemers mee te laten profiteren van de ontwikkeling van het
windpark. Hopelijk wordt deze zaak snel opgelost. Deze wens wordt
door alle aanwezigen van ganser harte gedeeld.
Rob Rietveld geeft aan dat er, afgelopen dinsdag gelijktijdig met een
bijeenkomst van het bewonersplatform, door de ontwikkelaars een
bijeenkomst was gepland (en gehouden) voor de bewoners van het
Tweede Dwarsdiep zonder dat dit gedeeld is met de OAR-deelnemers.

De notulen worden
op deze wijze
aangepast.

Kaartmateriaal is
tijdens de
vergadering
voorhanden
Het verslag wordt
met inachtneming
van de op- en
aanmerkingen
vastgesteld.

Begin 2e
week april
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AaenHunze verga d ervers 1ag
De OAR is hier niet gelukkig mee. Het geeft een gevoel van
wantrouwen en de informatie komt (weer) achteraf. De initiatiefnemers
tonen begrip en zeggen toe er in de toekomst rekening mee houden. In
dit geval ging het ging om technische informatie en is er geen
vervolgafspraak gemaakt. Geconcludeerd wordt dat er op dit gebied
nog een verbeterslag is te maken. Afgesproken wordt dat als er
vergelijkbare bijeenkomsten zijn gepland of worden gepland, dit te
melden binnen de OAR.

g.

Alle aan de OAR
deelnemende
partijen informeren
elkaar over
bijeenkomsten voor
inwoners

Doornemen bespreekpunten OAR in relatie tot voortgang bouw
windpark
De bewoners betreuren het dat de bespreekpunten van de
initiatiefnemers niet voor de vergadering met de OAR zijn gedeeld,
terwijl de bespreekpunten van de bewoners op tijd zijn aangeleverd.
Het blijkt dat ook niet iedereen de prioritering zoals door Rob Rietveld
de middag voor de vergadering is rondgestuurd , heeft ontvangen. De
bewoners willen graag dat alle informatie op tijd voor iedereen
inzichtelijk is.
De initiatiefnemers schetsen een beeld van het park. Het gaat om een
uniek windpark, met unieke turbines. Dit heeft te maken met de ligging
van het park naast het Lofar gebied. De turbines zijn speciaal
ontwikkeld om de elektromagnetische straling te reduceren. De eerste
turbine is rond de zomer klaar, waarna getest wordt of de benodigde
reductie is bereikt. Na de testperiode begint de bouw van de overige 44
turbine.
De bouw zal starten eind 2019 en zal eind 2020 gereed zijn.
Tijdens het gehele bouwtraject zullen er steeds 3 kranen actief zijn, in
principe 2 in Borger-Odoorn en 1 in Aa en Hunze. Op welke locaties ze
starten (en daarmee de bouw volgorde) ligt nog niet vast. Afhankelijk
van hoe het gaat kan het ook gebeuren dat 2 kranen in Aa en Hunze
werken en 1 in Borger-Odoorn.
Op de vraag van de bewoners vanaf welk moment de bewoners hinder
gaan ervaren, wordt geantwoord dat verwacht wordt dat dit ergens aan
het eind van 2019 zijn, als wordt begonnen met de voorbereiding.
De bewoners vragen aandacht voor de communicatie richting de
bewoners. Men stelt de aanwezigheid van een plan zeer op prijs,
evenals de aanwezigheid van een projectleider die goed te bereiken is.
Afgesproken wordt dat het bouwproces een vast agendapunt wordt op
de agenda van de OAR. Een duidelijke planning kan door de
initiatiefnemers niet worden gegeven. Vanuit de bewoners wordt
aangegeven dat na de bouw van de eerste turbine een meer specifieke
planning gemaakt zou kunnen worden. De initiatiefnemers geven aan
dat het gehele proces een sterke security component kent, waarmee
rekening moet worden gehouden in de communicatie.
Vervolgens geeft de ontwikkelaar een technische uiteenzetting over de
manieren waarop het heien plaats kan vinden.
Vanuit de ontwikkelaars wordt toegezegd de volgende vergadering
meer informatie en tekeningen te presenteren (onder voorbehoud qua
vertrouwelijkheid). De voorzitter geeft aan dat als het vertrouwelijk is,
verwacht mag worden dat daarmee vertrouwelijk wordt omgegaan.
In het kader van de planning wordt afgesproken om niet elke
vergadering een stand van zaken te bespreken . Afgesproken dat de
OAR oeïnformeerd wordt als er iets verandert aan de plannino.

Het bouwproces
wordt een vast punt
op de agenda

De initiatiefnemers
geven een
presentatie over de
bouw

De initiatiefnemers
informeren de OAR
over wijzigingen in
de plannino

16 april
2019
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AaenHunze vergadervers 1ag
De bewoners willen niet voor een fait accompli worden geplaatst.
Het aspect verlichting wordt apart besproken.
Afgesproken wordt dat de initiatiefnemers hun aanvullende punten
melden aan Rob Rietveld . Voor de komende vergadering zal Rob
Rietveld een agenda maken van wat men besproken wil zien.
De bespreekpunten gaan nog een keer op de mail. Ontbreken er nog
onderwerpen, kunnen deze aan de hand van het agendavoorstel
worden toegevoegd.

De initiatiefnemers
melden de
aanvullende
bespreekpunten
aan Rob Rietveld .

Tijdig
voor het
overleg
van 16
april

Vanuit de ontwikkelaars wordt aangegeven dat men zoveel mogelijk
lokale bedrijven wil betrekken. Feedback is welkom .
De vergadering juicht het betrekken van lokale bedrijven zeer toe.
De initiatiefnemers denken erover na om tijdens de operationele fase
een soort "maatschappelijk jaarverslag" uit te brengen over wat er in de
afgelopen periode is gebeurd op allerlei gebieden.
Daarnaast wordt nagedacht over het idee om een propositie te doen op
het gebied van energie.
In de lijst bespreekpunten zijn op dit moment het bouwproces en de
gezondheidsmonitoring de twee hoofdonderwerpen .
De gemeente Aa en Hunze is samen met de gemeenten BorgerOdoorn, Emmen en Coevorden in gesprek met GGD en RIVM. De
gemeente wordt gevraagd de volgende vergadering daarover verslag
uit te brengen.
Binnen het bouwproces valt ook de aan- en afvoer van materiaal.
Hierover vindt overleg plaats met de gemeente. Binnen de OAR zou
hierover consensus moeten komen, die gewaarborgd zou moeten
worden door de gemeente.

h.

Met de pers zal gedeeld worden dat de OAR het belangrijk vindt dat
lokale bedrijven worden ingeschakeld en dat men het verafschuwt wat
er gebeurd is.

De pers wordt na
de vergadering
geînformeerd over
hetgeen besproken
is.

Rondvraag
Gevraagd wordt of er een voor de volgende vergadering een beamer
beschikbaar is. Dit is het geval.
Gevraagd wordt naar (digitaal) kaartmateriaal. De ontwikkelaars en de
gemeente gaan hiermee aan de slag.
Gemeld wordt dat op de site van de windparken veel actuele informatie
te vinden is.

j.

16 april

Communicatie afspraken
Rob Rietveld stelt voor om, in plaats van af te wachten tot de pers
contact zoekt, zelf na afloop van de vergadering contact te zoeken met
de media. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.

i.

Gemeente wordt
gevraagd verslag te
doen van de stand
van zaken van het
overleg over de
gezondheidsmonito
ring

Volgende vergadering en afsluiting.

Kaartmateriaal
beschikbaar stellen

16 april
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AáenHunze vergadervers 1ag
De volgende vergadering is op 16 april,zelfde locatie, aanvang 18:00u.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn
aanwezigheid. Het volgende agendapunt wordt besproken zonder de
aanwezigheid van de voorzitter. Hij wenst de vergadering daarbij veel
wijsheid en wacht het besluit af.
k.

Evaluatie van de onafhankelijke voorzitter
Het voorzitterschap wordt voor dit punt overgenomen door Rob
Rietveld.
Een ieder kan zich vinden in het voorzitterschap van Gerrit Valk.
Punten die genoemd worden zijn o.a. technisch goede voorzitter, strak,
gaf ook ruimte waar nodig, een ieder werd in de gelegenheid gesteld
zijn/haar punt naar voren te brengen, deskundig. Rob Rietveld zal
contact opnemen met Gerrit Valk.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat deze vergadering ruim
binnen de tijd was geêindigd. Voor een volgende keer wil men de
gereserveerde tijd goed gebruiken mits de bespreekpunten goed
voorbereid kunnen worden. Daarom wordt afgesproken dat de agenda
en stukken minimaal 2 dagen voor de vergadering in het bezit zijn van
de deelnemers aan de OAR.

Gerrit Valk wordt
aangetrokken als
onafhankelijk
voorzitter

Agenda en stukken
zijn 2 dagen voor
de vergadering in
bezit van de
deelnemers aan de
OAR

