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Aanwezig

Pauline v.d. Vijgh, Sonja de Ridder, Harm Jacob Speelman, Klaas Brandwijk,
Vincent Ratgers,Tessa Felix, Bert Kruit, Albert Kaaps, Kai Waterreus, Rob
Rietveld, Gerrit Valk, Wim Wolters, Eelco Bots, Helen Norp, Hetty Harlings, Bé
Blaauw, Gerda Sanders, Pim Bruggeman, Theo van Ruiten, Ali Edelenbosch,
Remko van der Made, Martin Gout, Peter v.d. Veen, Gjalt Gjaltema, Aly Dontje
lnez Greven (GGD), Attila Turan (projectleider windpark Oostermeer,
Thijs Afman (Ventolines/projectteam windpark Oostermeer)

Gasten

Nr.

Omschrijving

1.

Opening

Besluiten I Acties

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom .
2.

Verslag vergadering 4 april 2019

•
•
•
•

Alie Edelenbosch moet zijn Ali Edelenbosch
Fait accompli moet zijn voldongen feit
De vergadering juicht het betrekken van lokale bedrijven zeer
toe. Dit moet zijn: de vergadering is positief over het betrekken
van lokale bedrijven.
Maatschappelijk jaarverslag, Propositie (aanbod), betrekken
lokale bedrijven: deze 3 punten worden toegevoegd aan de
bespreekpuntenlijst.

Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen wordt het verslag
van 4 april 2019 vastgesteld.

3.

Toelichting op de gezondheidsmonitoring en de 0-meting gezondheid
en geluid
lnez Greven geeft namens de GGD een presentatie over het
voorgenomen gezondheidsonderzoek.
De gemeenten hebben de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
gevraagd om het huidige geluidsniveau in het plangebied van het
windpark vast te leggen in een nulmeting voor het hele
geluidsspectrum. Deze geluidsmetingen worden uitgevoerd vóór de
realisatie van het windpark.
Om vast te stellen welke invloed windmolens hebben op de
gezondheid, is grootschalig onderzoek nodig. Dit vraagt een landelijke
aanpak waarbij meer expertise nodig is dan regionaal georganiseerd
kan worden. Om deze reden is door de GGD en de gemeenten
besloten aan te sluiten bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie.
Bekend is dat laagfrequent geluid hinder veroorzaakt en mogelijk kan
leiden tot slapeloosheid. Wat omwonenden zelf kunnen doen om het
laag frequent geluid te minimaliseren, is niet bekend.
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Wanneer het grootschalig onderzoek van start gaat, is nog niet
vastgesteld. De OAR vindt het belangrijk dat ook de resultaten van de
GGD-gezondheidsmonitor van 2008, 2012 en 2016 meegenomen
worden, (toen er geen windmolens waren). Dat geldt ook voor de
gegevens van onderzoeken rondom andere windparken.
Door de GGD wordt aangegeven dat het nodig dat er een landelijk
onderzoek wordt gestart omdat er dan veel meer gegevens
voorhanden zijn. Ook informatie uit internationale onderzoeken wordt
meegenomen.
De vraag wordt gesteld of ook huisartsen kunnen worden bevraagd om
op die manier sneller een beeld te kunnen krijgen van eventuele
veranderingen in de gezondheid van mensen. De wetenschap kan
daarna onderzoeken wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Geantwoord wordt dat huisartsen informatie kunnen geven maar dat is
niet voldoende om oorzakelijke verbanden te kunnen leggen. Een
wetenschappelijk valide onderzoek is noodzakelijk omdat anders
conclusies altijd aanvechtbaar zijn.
Vanuit de OAR wordt de vraag gesteld of mogelijke (positief financiële)
maatregelen van invloed kunnen zijn op de mate waarop hinder wordt
ervaren. Uit de presentatie van de GGD blijkt dat dit het geval kan zijn.
Om de 4 jaar doet de GGD landelijk onderzoek om de gezondheid van
de bevolking in kaart te brengen (Gezondheidsmonitor). Het
eerstkomende onderzoek is in 2020 en kan niet vervroegd worden naar
2019.
De informatie uit eerdere onderzoeken kan altijd betrokken worden.
Vanuit de OAR wordt gevraagd naar een samenvatting van deze
gegevens. De gemeente en GGD onderzoeken wat hierin mogelijk is.
Daarnaast wordt gevraagd of gekeken kan worden naar de positie van
de huisartsen in het gebied.
Het gesprek wordt afgesloten met het verzoek van de OAR om het
onderwerp opnieuw op de agenda te zetten als de plannen wat
concreter zijn.
De OAR ontvangt de presentatie van de GGD over dit onderwerp.

4.

Uitleg bouwproces
Thijs Afman, adviseur van de initiatiefnemers, geeft een presentatie
over de turbines en het bouwproces. Hij geeft aan dat de bouwer de wil
heeft om met lokale bedrijven te werken, maar het moet wel mogelijk
worden gemaakt.
De gunning van werkzaamheden aan lokale bedrijven is niet alleen
afhankelijk van prijs, meerdere factoren spelen een rol.
In het gebied is de bouw van de turbines zichtbaar en merkbaar,
geprobeerd wordt echter overlast zoveel mogelijk te beperken.
Verwacht wordt dat het o.a. drukker zal zijn in de winkels en in de
horeca. Het aantal mensen wat daadwerkelijk tijdens de bouw actief is,
varieert. Simultaan is het tussen 100-150 personen.
Vanuit de OAR wordt opgemerkt dat het niet acceptabel is dat wegen
worden afgesloten.
Bij het plaatsen van de wieken wordt rekening gehouden met de
weersomstandigheden. Het kan zijn dat het 's nachts gebeurt, dan is
verlichting nodig. Heien gebeurt alleen overdag.
Trilling als gevolg van heien: er wordt onderzoek gedaan naar op welke
afstand welke schade moqeliik kan ontstaan. Op basis van feiten en
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kennis wordt geprobeerd om maatregelen te treffen om het risico te
beperken.

Vanuit de omwonenden wordt gewezen op de noodzaak van
onderzoek naar breuklijnen. Verwacht wordt dat door het heien op
sommige plekken voegen worden beschadigd. De bouwer wil graag in
gesprek met mensen die schade verwachten.
De OAR gaat ervan uit dat de ontstane schade tijdens het bouwproces
vergoed wordt. Gevraagd wordt naar de communicatie hieromtrent. De
bouwer geeft aan dat het onderzoek nog niet afgerond is en dat nog
niet duidelijk is of het gehele rapport wordt vrijgegeven . De
initiatiefnemers komen erop terug.
De vraag wordt gesteld in hoeverre de gemeente of provincie kan
helpen om de stand van zaken van onroerend goed in kaart te
brengen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste instantie bij de
initiatiefnemers. Door een omwonende wordt aangegeven dat dit bij de
aanleg van een gasleiding door de Nam is gebeurd .
In de komende tijd doet de bouwer eerst onderzoek naar het risico op
schade en dan wordt bepaald hoe men ermee verder omgaat. Een 0meting is een gezamenlijk belang. Schades moeten afgehandeld
worden.
Ook deze presentatie wordt beschikbaar gesteld aan de leden van de
OAR.

5.

6.

T oelichtinq bouwverkeer
Door Attila Turan (projectleider windpark Oostermoer) wordt een
presentatie gegeven over het bouwverkeer. Hij geeft aan dat de
bouwroutes nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn en dat hij de
huidige stand van zaken weergeeft.
De bouwroute is op dit moment onderwerp van overleg met de
gemeente. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de geschiktheid van de
wegen en de onderhoudsstaat van de wegen.
Vanuit de OAR wordt opgemerkt dat dorpen ook een bepaalde
voorkeur voor de routes hebben. Verzocht wordt daarmee rekening te
houden. Routes mogen geen dictaat zijn. Gevraagd wordt of bewoners
nog wijzigingen kunnen aanbrengen. Peter van der Veen geeft namens
de gemeente aan dat dit ook de bedoeling is. Er zullen een aantal
varianten worden uitgewerkt en voorgelegd aan de OAR.
Vanuit de OAR wordt de suggestie gedaan om tijdens het overleg over
de bouwroutes e.e.a. in breder verband te bekijken en te combineren
met een herinrichting van het gebied. Er zouden dan mogelijkheden
kunnen ontstaan om het vrachtverkeer uit de dorpen te halen.
De OAR stelt voor om de definitieve besluitvorming over de routes na
de bijeenkomst van de OAR plaats te laten vinden .
De discussie wordt afgesloten met de afspraak dat de initiatiefnemers
nadenken over de suggestie om het vrachtverkeer uit de dorpen te
weren. Tijdens het overleg van de OAR op 14 mei wordt het
voorgenomen besluit besproken en wordt gekeken naar mogelijke
alternatieven.
Afstemmen en bespreken planning te bespreken onderwerpen
De bespreekpunten zijn door Rob Rietveld, Wim Wolters en Gerrit Valk
geprioriteerd. Zij doen het volgende voorstel.
Bouwproces: mei, uiterlijk in november afgerond .
Gebiedsfonds , financiële participatie : mei
Regelen planschade vooraf: Zo spoedig mogelijk, liefst voor november
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Verlichting, slagschaduw: voor de zomer
Excursie naar een vergelijkbaar park: voor de zomer.
Communicatie: permanent
Agendapunten volgende vergadering (14 mei)
Bouwroutes + actueel bouwproces
Gebiedsfonds, hinder
Slagschaduw, geluid en verlichting
De volgende vergadering wordt ook de gehele bespreeklijst
toegevoegd.
Acties zullen worden geclusterd in een actielijst. De bewaking ligt bij
het secretariaat.

7.

De geactualiseerde
bespreeklijst wordt
bij de stukken voor
de komende
vergadering gevoegd
Het secretariaat
clustert de acties in
een actielijst

Communicatie
Via de voorzitter is een vraag binnengekomen van de media om
aanwezig te mogen zijn bij de vergaderingen van de OAR. Besloten
wordt hier niet op in te gaan. De OAR wil in beslotenheid vergaderen.
Na de vaststelling van het verslag wordt het verslag via de website
openbaar gemaakt.

De media worden
niet uitgenodigd voor
de vergadering van
deOAR

De OAR lijkt het goed om positief nieuws te brengen. Gerrit Valk en
Rob Rietveld zijn benaderd door het DvhN voor een interview en
proberen het positieve onder de aandacht te brengen.
Een ieder heeft zijn eigen beleving over hoe het proces tot nu toe is
verlopen, maar er wordt nu professioneel ,constructief en kritisch
vergaderd, rekening houdend met de achterban.
De bedreigingen doen geen goed. Ze geven een slecht imago aan het
gebied. Vanuit de initiatiefnemers wordt opgemerkt dat andere
overheden zoals provincie en gemeente ook steken hebben laten
vallen.
Een bewoner is benaderd door een politieke partij uit de gemeente
Borger-Odoorn met de vraag om een keer als toehoorder bij de OAR
aanwezig te mogen zijn. De OAR gaat hier niet op in. Gerrit Valk, Rob
Rietveld en Wim Wolters zijn wel bereid om elders met de politieke
partij in gesprek te gaan. Gjalt Gjaltema geeft aan dat er bestuurlijk
overleg is met de gemeente Borger-Odoorn.
Vanuit de OAR wordt opgemerkt dat inwoners van Aa en Hunze ook te
maken hebben met de bouw van windmolens in Borger-Odoorn.
Wim Wolters geeft desgevraagd aan dat hij in de OAR zit namens het
geheel en ook de lijn doortrekt naar het geheel.

9.

Rondvraag
De vergadering gaat akkoord met de vraag van Wim Wolters of hij een
ieder mag abonneren op de nieuwsbrief van het windmolenpark.
De afspraak wordt gemaakt dat het verslag van de vergadering binnen
2 weken na de vergadering aan de OAR wordt gestuurd, samen met
een actielijst. De agenda en bijbehorende stukken worden een week
van te voren verstuurd.
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De IVN heeft aangegeven graag een rol spelen in de OAR.
Afgesproken wordt dat de IVN niet aan tafel komt van de OAR maar
gekoppeld wordt aan WindNee en als zodanig via een subwerkgroep
wordt betrokken.
Geconstateerd wordt dat afgesproken was dat van alle entiteiten 2
mensen aanwezig zouden zijn maar dat WindNee deze vergadering
door 3 mensen is vertegenwoordigd.
Rob Rietveld eeft een mondelin
10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst allen wel thuis. De volgende
vergadering is op 14 mei, aanvang 18.00 uur in het dorpshuis
Gieterveen.
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vergadering, de
agenda en stukken 1
week voor de
volgende
vergadering
De IVN wordt via
WindNee gekoppeld
aan de OAR

