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1.

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

2.

Mededelingen en vaststellen agenda

3.

Verslag vergadering OAR-windpark Oostermoer van 22 oktober 2020
• Bij punt over Bouw en techniek moet het woordje ‘niet’ toegevoegd
worden: ‘…windpark niet af te willen wijken.’
• Blad 3: n.a.v. de burenregeling gaat over hele windpark, over beide
gemeentes. Toevoegen: Initiatienemers zijn het daar niet mee eens.
• Bij punt Wvttk: Vincent Ratgers heeft gevraagd naar de kosten van de
OAR. Hier zouden we op terugkomen. - Dit komt later in de
vergadering aan bod.
Actielijst
De meldingen van het windloket staat niet op de actielijst of agenda.
Jennie ten Cate geeft aan dat het op dit moment niet beschikbaar was,
maar wordt toegevoegd aan het verslag. Meldingen van het windloket
wordt een vast actiepunt.
De actielijst is doorgenomen en wordt bijgewerkt.
Terugkoppeling werkgroepen
Werkgroep Landschappelijk Inpassingsplan:
Door de aangescherpte coronamaatregelen is het niet verstandig om huis
aan huis te gaan, dus dit is even geparkeerd. Er wordt een afspraak
gepland met bestuurders van provincie en gemeente en de werkgroep
voor in januari. Ali Edelenbosch stuurt nog een mail vanuit de werkgroep.

4.

5.

Besluiten/
Acties

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen mededelingen.

Werkgroep Financiële participatie:
Er is een overzicht gemaakt met alle afspraken die de werkgroep heeft
gemaakt. Dit wordt eerst in de werkgroep nog besproken voor het naar de
OAR gaat. De werkgroep hoopt dit jaar nog bij elkaar te komen om het te
hebben over de verdere inrichting van de obligatieregeling e.d.
Met betrekking tot de Windvogel wordt er gesproken over de verschillende
opties en over de opties tegelijk naar buiten brengen.
De werkgroep wordt geadviseerd om bij de achterban en overige leden
van de OAR te informeren waar de voorkeur naar uit gaat en of de
verschillende regelingen naast elkaar kunnen bestaan.
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Bouw en techniek:
De werkgroep is vol op met elkaar in gesprek over de omgeving. Er is met
Jennie ten Cate van de gemeente gesproken over hoe de werkgroep
terugkoppelt aan de gemeente. De OAR (zonder de initiatiefnemers)
brengt een schriftelijk advies uit, wat meegenomen wordt in de
besluitvorming. Daarnaast is er gesproken over de geluidsmeting. Het
onderzoek naar de geluidsmeting loopt en metingen worden verricht. Er is
ook gesproken over mogelijkheden voor een presentatie.
Er is afgesproken dat het windpark zich houdt aan de afspraken rondom
(behoud van) bouwwegen en dat daar nader over gesproken zal worden.
Er wordt een vraag gesteld over asfalt bij Bareveld. De werkgroep neemt
de vraag mee.
Werkgroep Planschade:
Komende woensdag wordt er op alle adressen binnen een straal 500m van
het windpark een brief bezorgd op over het indienen van planschade.
Dorpsbelangen ondersteunen mensen die moeite hebben met het invullen.
De initiatiefnemers zijn niet betrokken bij het opstellen en verspreiden van
deze brief en geven aan daar dus ook niet verantwoordelijk voor te zijn.
Werkgroep Gebied Versterkende projecten (werkgroep MSP)
De laatste vergadering was informeel en niet iedereen kon aanwezig zijn.
De volgende vergadering is op 9 december en de werkgroep hoopt dan
weer met z’n allen bij elkaar te zitten.

6.

Werkgroep Gebiedsfonds/Burenregeling
De werkgroep is bezig geweest met de regelingen op papier uit te werken.
Daarbij is er contact met Jennie ten Cate en Gjalt Gjaltema en soms ook
met gemeente Borger-Odoorn. Het ligt nu bij de juridische afdeling van de
provincie.
De werkgroep wil binnenkort een gesprek met de gemeente en provincie
over de uitwerking tot nog toe.
Vanuit het windpark wordt aangegeven ook te willen kijken naar de
governance. De OAR is in de veronderstelling dat het windpark hier niets
over te zeggen heeft.
Het rijk en provincie hebben een aantal voorwaarden gesteld voor de
besteding van de middelen van het gebiedsfonds. De OAR moet met
voorstellen komen. Er is vertrouwen in de OAR en het concept wordt
financieel en juridisch getoetst door de provincie.
De voorzitter geeft aan dat er niet gesproken kan worden over BorgerOdoorn, aangezien Borger-Odoorn niet aanwezig is en niet kan reageren.
De voorzitter raadt aan eerst de toetsing af te wachten en stelt voor dat dit
punt terugkomt op de agenda van de volgende vergadering.
Rob Rietveld vindt dat de provincie, gemeente en windpark duidelijkheid
moeten verschaffen.
Stand van zaken windpark, planning komende periode
Afgelopen donderdag is het laatste fundament gestort in Oostermoer.
Hiermee is het zware intensieve verkeer afgerond.
Fase van het daadwerkelijk bouwen van het windpark is net begonnen. De
meest noordelijke turbine is mechanisch afgerond. Afgelopen week was er
veel wind, waardoor er niet veel is gebeurd. Deze week hopen ze de
tweede turbine overeind te zetten en bezig te gaan met de derde.
Zoals het er nu naar uitziet is het windpark in de zomer gereed en kan het
opgeleverd worden. Transport van turbine onderdelen gaat goed.
Er is een corona snel-test straatje ingericht. Gelukkig is er nog niemand
besmet.
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8.

9.

Er wordt gevraagd of het windpark informatie kan geven over de invloed
van de wind op de werkzaamheden. Er wordt nagedacht hoe er
gecommuniceerd kan worden over wat de omgeving kan verwachten.
Wat verder ter tafel komt
- Vanuit de OAR is gevraagd naar inzicht in de kosten van de OAR. Vanuit
de gemeente en provincie wordt verzocht om dit punt alleen met de OAR
te bespreken. Er volgt een discussie. De voorzitter besluit om voor nu dit
onderwerp zonder de initiatiefnemers te bespreken aan het eind van de
vergadering. De initiatiefnemers en een enkeling van de OAR zijn het hier
niet mee eens.
- Arie van Dijk geeft aan dat er een recent Noors onderzoek is geweest
waaruit blijkt dat als 1 blad zwart geverfd wordt, dat er minder vogelsterfte
is. Er zijn nu ook twee testen in Nederland. De vraag aan de
initiatiefnemers of alles al is gefabriceerd en in hoeverre de initiatiefnemers
bereid zijn om bij vervanging daaraan bij te dragen. Alles is al gefabriceerd
en er wordt maar zeer incidenteel iets vervangen. Als Windunie
zoeken ze naar mogelijkheden om een zwarte wiek toe te voegen bij
een project. Ook de Windunie wil niet dat vogels sterven door tegen de
wieken aan te vliegen.
- Vraag van Vincent Ratgers aan Wim Wolters: Hoe gaat het met de
afspraken met het Drents Archief over beschikbaar stellen van
beeldmateriaal? Wim Wolters vertelt dat de afspraak in oktober is
afgezegd i.v.m. corona en dat ze hebben afgesproken te wachten tot ze bij
elkaar kunnen komen.
Volgende vergadering OAR
Maandag 11 januari is de volgende vergadering.
De voorzitter geeft aan de komende weken af te wachten of het wel of niet
fysiek kan. Dit proberen we zo vroeg mogelijk te communiceren.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage, wenst iedereen een
fijne avond en sluit de vergadering.
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