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Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad windpark Oostermoer + Windpark
30 januari 2020
Helen Norp, Albert Koops, Kai Waterreus, Eelco Bots, Tessa Felix, Pauline
v.d. Vijgh, Sonja de Ridder, Arie van Dijk, Remko v.d. Made, Ali Edelbosch,
Vincent Ratgers, Harm Jacob Speelman, Paul Wisse, Gerda Sanders, Be
Blaauw, Siward Zomer, Wim Woltgers, Rob Rietveld, Gerrit Valk, Aly Dontje

Nr.

Omschrijving

Besluiten/
Acties

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder
Siward Zomer van de Windvogel.

2.

Mededelingen en vaststellen agenda

Bericht van verhindering is ontvangen van Bert Kruit, Klaas Brandwijk,
Gjalt Gjaltema en Peter v.d. Veen. Peter v.d. Veen zal in verband met
ziekte naar verwachting niet op korte termijn weer aanwezig zijn. De OAR
dringt aan op vervanging vanuit de gemeente.
Wind Nee wil het onderwerp planschade agenderen en bespreken zonder
aanwezigheid van de initiatiefnemers.
De agenda wordt vastgesteld.
3.

Ingekomen stukken
De brief van Wind Nee aan de gemeente d.d. 22 november 2019 en het
antwoord van de gemeente daarop.

4.

Verslag bijeenkomsten OAR windpark Oostermoer.
N.a.v. punt 3 (presentatie/toelichting op uitkomsten gezondheidsmonitor:
De zin “Rob Rietveld heeft er geen vertrouwen in ….. expertisenetwerk”
wordt geschrapt.
N.a.v. punt 7: Voortgang realisatie windpark – bouwactiviteiten:
De zin “Wim Wolters deelt mee dat het de bedoeling is …..
bouwactiviteiten” wordt “Wim Wolters deelt mee dat het de verwachting is
dat ……..bouwactiviteiten”.
Inloopavonden:
Dit wordt door de dorpen opgepakt. In Gieterveen gebeurt dit tijdens de
jaarvergadering van dorpsbelangen. Indien gewenst zou Nieuwediep
daarbij aan kunnen sluiten.
N.a.v. punt 11. Rondvraag:
In de 2e alinea staat ‘’gericht’’. Dit moet zijn “gerucht”.
Het verslag wordt met inachtneming van bovenstaande opmerkingen en
wijzigingen vastgesteld.

5.

Actielijst
De actielijst wordt bijgewerkt en besproken.
Naar aanleiding van:
Overleg afstemming geluidonderzoek:
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Het verslag van de
bijeenkomst van 10
december 2019
wordt met
inachtneming van
opmerkingen en
wijzigingen
vastgesteld

Deadline
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6.

Binnen de OAR ontstaat het idee dat de uitvoering van het onderzoek
stagneert. De metingen zouden ruim voor de start van de bouw van het
windpark starten. Dit komt nu onder druk te staan. Rob Rietveld geeft aan
dat de lead bij de gemeente Borger-Odoorn ligt. Hij heeft binnenkort
overleg met de gemeente en neemt deze vraag mee. Ook de vraag vanuit
het Petit Comité om inzage in de onderzoeksopdracht wordt meegenomen
naar het overleg.

Rob Rietveld

Gezondheidsmonitor:
Gevraagd werd te kijken naar de gezondheidsmonitors van 2008, 2012 en
2016. Tevens is de vraag gesteld om contact op te nemen met de
huisartsen in het gebied of er een toename van gezondheidsklachten in
het gebied is te signaleren.
Rob neemt deze vragen mee.

Rob Rietveld

Communicatie naar omgeving
Besproken wordt de brief van WindNee en de reactie van de gemeente.
Wind Nee heeft de gemeente dmv de brief van 22 november 2019 vragen
gesteld over de informatievoorziening rondom de bouw van het windpark.
De gemeente is van mening dat afspraken daarover moeten worden
gemaakt binnen de gezamenljik gekozen en afgesproken overlegstructuur
en legt de vraag terug naar de OAR. Het petit comité stelt voor om vanuit
de OAR het verzoek van WindNee te ondersteunen.
Afgesproken wordt dat Ali Edelenbosch namens de OAR in overleg met
Wind Nee een concept reactie schrijft., Gerrit Valk en Wind Nee en Rob
kijken mee.

Ali Edelenbosch,
Wind Nee, Gerrit
Valk, Rob Rietveld

Terugkoppeling uit overleg DMOM/gemeente/provincie:
Rob Rietveld verwacht dat de provincie dit zal oppakken.
Persbericht over de transportroutes:
De mede-opsteller van het concept persbericht vanuit de OAR geeft aan
dat hij verontwaardigd was over de toonzetting van de reactie van het
windpark op het persbericht.
De voorzitter stelt voor om in voorkomende gevallen met elkaar in gesprek
te gaan.
Rob Rietveld geeft aan met de wethouder in overleg te zijn over de
mogelijkheid om voor de OAR ruimte te krijgen op de gemeentepagina.
Vanuit Stadskanaal wordt aangegeven dat daar de communicatie op dit
moment gemist wordt. Rob Rietveld pakt dit op.
Vanuit de OAR wordt opgemerkt dat het plezierig zou zijn als er een
terugkoppeling van inloopavonden wordt gegeven aan de andere dorpen.
7.

Voortgang realisatie Windpark – bouwactiviteiten
Wim Wolters deelt mee dat de metingen in het kader van Astron Lofar zijn
afgerond. Alle stukken zijn via de website in te zien. Op 18 december jl. is
de overeenkomst met Astron Lofar gesloten en op 20 december jl. is
financial closure bereikt. De voorbereidingen voor de bouw zijn nu in volle
gang. Wanneer de bouw exact gaat beginnen, moet nog worden besloten.
Daarover zal ook tijdig worden gecommuniceerd, zoals aangegeven in het
communicatieplan dat met de OAR is gedeeld. Er is nu begonnen met het
plaatsen van kleine advertenties in de lokale kranten, wat het aantal
bezoeken aan de website doet toenemen.
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8.

9.

Wim Wolters neemt de vraag of ook via de Kanaalstreek wordt
gecommuniceerd mee.
Gebiedsfonds
Met diverse bewonersgroepen is een voorstel over de invulling van het
gebiedsfonds besproken.
De hoogte van de bijdrage van de gemeente aan het gebiedsfonds staat
nog niet vast. De raad van de gemeente AA en Hunze bespreekt het
voorstel van het college van burgemeester en wethouders tijdens de
raadsvergadering die gelijktijdig plaatsvindt met de vergadering van de
OAR van deze avond. Het college van B & W stelt een bijdrage voor van €
500 per opgestelde MW bij te dragen met een looptijd van 10 jaar. Dit
levert een bijdrage op van totaal 312.000.
Namens de OAR is voor de vergadering een beroep gedaan aan de
raadsleden om een besluit over de bijdrage uit te stellen omdat de huidige
onderbouwing van de hoogte van de bijdrage veel reden tot vragen geeft.
De OAR vindt dat de gemeente het laat afweten. Er zijn toezeggingen
gedaan die geen gestand worden gedaan. De meeropbrengst van de OZB
is er gedurende de gehele looptijd van het park.
De initiatiefnemers willen € 0,50 per opgewekte MWh bijdragen gedurende
een periode van 15 jaar. Verwacht wordt dat dit jaarlijks ca. € 100.000 zal
zijn (totaal € 1.5 mln.) .
De OAR is verbolgen omdat er verwachtingen zijn gewekt.
In mei 2019 is door de initiatiefnemers aangegeven dat het windpark
gedurende de gehele looptijd van het park zou bijdragen. Door de
initiatiefnemers wordt toegegeven dat dit inderdaad zo gezegd is. Maar het
was echter nog geen definitief besluit, het was slechts een verwachting. De
initiatiefnemers vinden het daardoor ontstane misverstand bijzonder
vervelend en geven aan niet alert genoeg te zijn geweest.¹)
De OAR is zeer teleurgesteld. Het lijkt alsof de gevoeligheden niet worden
begrepen door andere partijen.
Men heeft verder zorg over het aansluiten bij de regeling door de
gemeente Borger Odoorn. Deze gemeente zou er ook mee aan de slag
moeten gaan omdat er een goede regeling moet komen voor
Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond omdat deze dorpen ook
last hebben van de turbines op het gebied van Borger Odoorn.
Het onderwerp wordt meegenomen naar het Petit Comité.
Werkgroepen
Financiële participatie:
Tessa Felix doet verslag van de bijeenkomst van de werkgroep financiële
participatie. De bijeenkomst is door allen als zeer constructief ervaren. Op
12 maart a.s. komt men weer bijeen.
Arie van Dijk geeft aan dat hij zich ook aangemeld had als belangstellende
voor de werkgroep.
Energiepropositie:
Er wordt gedacht aan een energiepropositie voor korting op gas en stroom
voor bepaalde postcodegebieden. De energiepropositie die nu voorstaat is
voor consumenten, voor zakelijke aansluitingen kan een
maatwerkoplossing worden gezocht.
Vanuit de OAR vraagt men zich af of hierbij rekening wordt gehouden met
concurrerende tarieven.
Siward Zomer geeft een toelichting over de mogelijkheid om te participeren
via de Windvogel.
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Verlichting:
Vincent Ratgers en Rob Rietveld gaan in gesprek met het windpark over
de verlichting.

10.

Landschappelijk Inpassingsplan:
Kai Waterreus doet verslag van de voortgang van de werkgroep. Op 16
maart zou men met een werkgroep vanuit de OAR willen overleggen over
hoe nu verder. Ali Edelenbosch, Gerda Sanders en Vincent Ratgers
melden zich aan. Vanuit de OAR wordt gevraagd om het mogelijk is
bestaande waarden ook bestemmingsplantechnisch te beschermen.
Update stavaza/voortgang/planning lopende onderwerpen/terugkoppeling
PC
Planschade:
Op verzoek van WindNee wordt dit onderwerp besproken zonder
aanwezigheid van de initiatiefnemers.

Wim Wolters

Initiatiefnemers

Slagschaduw:
Door de initiatiefnemers is in het petit comité toegezegd te kijken of een
kaart gemaakt kan worden die inzicht geeft in de slagschaduw in het
gebied na mitigatie.
Geluid:
De initiatiefnemers komen erop terug.
11.

12.

13.

Initiatiefnemers

Uitwerken Omgevingsovereenkomst (vastleggen afspraken)
Rob Rietveld maakt een inventarisatie van de gemaakte afspraken en
waarover nog afspraken moeten worden gemaakt.
Onderwerp komt terug.

Rob
Rietveld/gemeente

Communicatie vanuit de OAR
Na elke vergadering komt nadrukkelijk naar buiten wat besproken is. De
eerste keer is het onderwerp “wat doet de omgevingsadviesraad”.
Wat verder ter tafel komt
Vanuit de OAR wordt gevraagd of de afspraken met het windpark over de
bijdrage aan het gebiedsfonds onderhandelbaar zijn en of dit van invloed
kan zijn op de planschade.
Gerrit Valk antwoordt dat het gesprek wordt aangegaan. E.e.a. heeft geen
invloed op de planschade.
Vanuit de OAR wordt zorg geuit over het aantal vogels in het gebied. Door
de initiatiefnemers wordt gesteld dat een aantal jaren geleden veldwerk is
gedaan. E.e.a. is terug te vinden in de M.E.R. Het windpark moet zich
houden aan de flora en fauna wet en de natuurbeschermingswet.
Rob Rietveld zegt toe een presentatie over het onderzoek in de dropbox te
zetten.
Gevraagd wordt of de initiatiefnemers zouden willen nadenken over een
taskforce v.w.b. de infrastructurele ontwikkelingen. Geantwoord wordt dat
men bereid is om in breder verband te kijken, maar dan zullen ook andere
belanghebbenden mee moeten doen.
Gevraagd wordt of het windpark alle opgewekte stroom kwijt kan op het
net. Het windpark heeft over de capaciteit overeenstemming met Enexis.
Voorgesteld wordt de volgende vergadering de afgelopen periode te
evalueren.
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De voorzitter denkt erover na hoe dit het beste vorm kan krijgen.

Gerrit Valk

Vanuit de OAR wordt aangegeven vandaag boos geweest te zijn over de
gang van zaken. Deze opmerking wordt door breed ondersteund.
14.

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

¹) De OAR gaat niet akkoord met onderstaande wijziging. Er wordt besloten het als opgevoerd
amendement op te nemen en niet in het verslag op te nemen. De initiatiefnemers zijn het hier niet
mee eens.
Agenda punt 8:
In de notulen van de OAR-vergadering van 30 januari heeft Aly een samenvatting gemaakt van wat ik
heb gezegd. zou ik graag mijn uitspraken als volgt samengevat zien.
De oude tekst was:
“In mei 2019 is door de initiatiefnemers aangegeven dat het windpark gedurende de gehele looptijd
van het park zou bijdragen. Door de initiatiefnemers wordt toegegeven dat dit inderdaad zo gezegd
is. Maar het was echter nog geen definitief besluit, het was slechts een verwachting. De
initiatiefnemers vinden het daardoor ontstane misverstand bijzonder vervelend en geven aan niet
alert genoeg te zijn geweest.
Voorstel tot tekstwijziging voor definitieve verslag:
In mei 2019 is door de initiatiefnemers de verwachting gewekt dat het windpark gedurende de gehele
looptijd van het park zou bijdragen. De initiatiefnemers begrijpen dat de OAR de verwachting over de
‘gehele looptijd’ ook zo heeft geïnterpreteerd. Maar het was echter nog geen definitief besluit, het
was slechts een verwachting. De initiatiefnemers vinden het daardoor ontstane misverstand
bijzonder vervelend en geven aan niet alert genoeg te zijn geweest.
Wilt u zorgen dat het verslag aangepast wordt en ter goedkeuring in de volgende OAR wordt
aangeboden?
Met vriendelijke groet,
Eelco Bots
Directeur Windunie
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