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Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad windpark Oostermoer
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Klaas Brandwijk, Albert Koops, Kai Waterreus, Bert Kruit, Tessa Felix, Gerard
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S. Hoekstra (KWS)

Nr.

Omschrijving

Besluiten /
Acties

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

2.

Mededelingen.
De voorzitter deelt mee dat de werkgroep bouwverkeer helaas nog niet
bijeen is geweest. In verband met de verdere voortgang stelt hij voor de
presentatie van aannemer KWS over de bouwroutes te bespreken in
de voltallige OAR en de reacties mee te nemen in het overleg van de
werkgroep bouwverkeer dat de volgende week plaats zal vinden.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel.

3.

Bouwroutes
De heer Hoekstra presenteert namens de aannemer het voorstel voor
de bouwroutes. Het voorliggende plan is gericht op lokale transporten
grotendeels vanaf Stadskanaal en Nieuw Buinen. Geprobeerd is zoveel
mogelijk rekening te houden met de knelpunten. Het transport vindt
plaats via de Mondenweg en gaat vanaf daar het gebied in. Het verkeer
dient gebruik te maken van een verplichte rijrichting. Waar het verkeer
noodzakelijkerwijs niet hoeft te zijn, wordt het ook geweerd en indien
nodig worden verkeersregelaars ingezet.
De omwonenden vragen aandacht voor het afstemmen van de
verkeersbewegingen in het noordelijke en zuidelijke deel van het
gebied. Ook wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid van
middelbare scholieren, die andere schooltijden hebben dan leerlingen
van de basisschool.
Het plan wordt verder besproken en uitgewerkt in de werkgroep
bouwroutes.
Vervolgens wordt een alternatief plan door een lid van de OAR
gepresenteerd. Ook dit plan wordt meegenomen in overleg werkgroep
bouwroutes.
De voorzitter geeft aan dat nagekomen vragen en opmerkingen kunnen
worden gemeld bij de werkgroep bouwroutes

4.

Verslag bijeenkomst OAR van 17 september 2019
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat het onder punt 3
genoemde overleg over het geluidsonderzoek is opgestart in verband
met de vraag of de meetresultaten erkend werden.
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Het verslag wordt vastgesteld.
5.

Update/stavaza/voortgang/planning
Bouwactiviteiten:
Geprobeerd wordt begin volgend jaar te starten met de bouw.
Gezondheidsonderzoek:
De gemeente vraagt de GGD om de laatste 3 onderzoeken die door de
GGD periodiek worden uitgevoerd om na te gaan of deze samen met
andere onderzoeken kunnen leiden tot een 0-situatie.
Geluidsonderzoek:
In het overleg over het geluidsonderzoek is nog gesproken over de
meetlocaties.
De provincie heeft in 2014 gemeten. De gemeente gaat na of deze
locaties opnieuw gebruikt kunnen worden.
Het Petit Comité heeft inzage gevraagd in de opdracht aan de
onderzoeksbureaus.
Bestuurlijk is het niet gelukt om Stadskanaal in het geluidsonderzoek te
laten deelnemen.

Gemeente

Gemeente

Voortgang Landschappelijk Inpassingsplan (LIP):
Twee bureaus worden benaderd om een gezamenlijk plan te maken.
De kosten voor het maken van het plan worden door de provincie
gedragen. De kosten voor de uitvoering moeten wellicht uit het
gebiedsfonds komen als het een aanvulling betreft op de autonome
ontwikkeling van het plan.
Omgevingsraad/bewonersplatform Borger/Odoorn:
In Borger/Odoorn is een beleidsambtenaar aangetrokken voor een
verglijkbare functie zoals die door Peter wordt uitgevoerd voor het
windpark”). Volgende week zal er overleg plaatsvinden over het
gebiedsfonds. De OAR vindt het van belang dat er een goede
afstemming plaatsvindt, met name over Gasselternijveen en
Gasselterrnijveenschemond die te maken hebben met beide
windparken.

6.

Behandeling onderwerpen incl. terugkoppeling vanuit PC
Contourkaarten (Slagschaduw en geluid):
Wim Wolters brengt in dat het windpark gelet op de aangespannen
juridische procedure de kaarten nu niet wil bespreken. In het Petit
Comité is gevraagd of het mogelijk is om er op een pragmatische
manier mee om te gaan. Het windpark gaat daarover nadenken.
Verlichting:
Wim Wolters deelt mee dat er gewerkt wordt aan regelgeving om door
middel van radar alleen verlichting te laten gaan als er vliegverkeer in
de buurt is. Dit gaat nog wel een aantal maanden tot een jaar duren.
Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van een transponder.
Maar dit zou mogelijk nog langer kunnen duren.
In het Petit Comité is afgesproken om een brainstormsessie te houden
om te zien welke mogelijkheden en knelpunten er zijn. Het windpark
neemt het initiatief voor het organiseren van de brainstorm.
Het onderwerp blijft staan op de agenda.
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O-opname bouw:
Het windpark heeft onderzoek laten doen naar de vraag gedaan hoe
ver trillingen in het gebied doordragen. Voor de meest risicovolle
locaties zal met boorpalen worden gewerkt om trillingen te voorkomen.
Op andere locaties wordt geheid. Er wordt rekening gehouden met
grote marges om schades te voorkomen. Het Windpark geeft inzage in
de selectiecriteria.
0-opname bouwverkeer: de selectiecriteria voor de 0-opname zullen
openbaar worden gemaakt.
Het windpark denkt na over de communicatiemethode richting de
omwonenden.
Vanuit de OAR wordt aandacht gevraagd voor geluidstrillingen in relatie
tot bouwroutes en het instellen van een tijdslot.
Het onderwerp blijft op de agenda.
Bijdrage gebiedsfonds vanuit gemeente:
In het gesprek met de fracties is door de OAR een beroep gedaan op
de fracties om voor wat betreft de hoogte en de termijn van de bijdrage
aan het gebiedsfonds de gedane toezeggingen gestand te houden.

7.

Geparkeerde onderwerpen
Inbreng gebiedsfonds vanuit het windpark:
Financiële participatie:
Planschade vooraf regelen:
Slagschaduw:
Deze onderwerpen komen de volgende vergadering terug.

8.

Communicatie vanuit het windpark DMOM:
Wim Wolters presenteert de ideeën van het windpark rondom de
communicatie. O.a. wordt een centraal telefoonnummer ingesteld dat
24/7 bereikbaar zal zijn. (085-0161358).
Vanuit de OAR wordt aandacht gevraagd voor mensen die geen
computer hebben en gebruik te maken van de huis aan huisbladen in
de gemeente, incl. de Kanaalstreek.
Verdere suggesties:
Burendag
Dag van de bouw
Nieuwsbrief zowel digitaal als een papieren versie
FAQ
Voorlichting op scholen over het bouwverkeer
Maak gebruik van de OAR

9.

Agenderen te bespreken onderwerpen in volgende OAR-vergadering.
In elk geval worden de agendapunten genoemd onder punt 7
geagendeerd.

10.

Communicatie vanuit Omgevingsadviesraad
Geen bijzonderheden

11.

Wat verder ter tafel komt
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Vanuit de OAR wordt gevraagd of er gedacht is aan een
vogeldetectiesysteem.
Vanuit de OAR wordt gevraagd naar de verantwoordelijkheid voor het
strooien bij gladheid.
Vanuit de OAR wordt opgemerkt dat het jammer is dat er geen
vervanging is voor de afwezige ambtenaren van de provincie en
gemeente.
De heer Koops is de komende twee vergadering afwezig.
12.

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