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Nr.

Omschrijving

1.

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

2.

Mededelingen.
Geen

3.

Presentatie geluidsonderzoek (DGMR en Lbp/Sight)
De bureaus DGMR en LBP/SIGHT krijgen via de Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD) gezamenlijk de opdracht van de gemeenten
Aa en Hunze en Borger/Odoorn voor het geluidsonderzoek. Door beide
bureaus wordt een presentatie gegeven over de manier waarop het
onderzoek zal plaatsvinden. Doel van het onderzoek is om de toename
van het geluid te bepalen. Het onderzoek zal binnen 2 maanden van
start gaan. De gemeente zal via de Schakel de start van het
geluidonderzoek communiceren richting de omwonenden.
Vanuit de OAR wordt de vraag gesteld of de methode van meten geluid
en de daaruit verkregen data door een ieder erkend worden.
De OAR denkt dat het onderzoek een goede start is om meer
informatie te verkrijgen over het geluid. M.b.t. de analyse wil men zich
het recht voorbehouden om een andere partij te raadplegen. Naar
aanleiding van de discussie die ontstaat over de onderzoeksmethode
wordt afgesproken dat de gemeente een overleg faciliteert om af te
stemmen en te sparren. Rob Rietveld, Eelco Bots en Vincent Ratgers
schuiven daarbij aan.

4.

Besluiten /
Acties

Verslag vergadering 9 juli 2017
In het verslag staat onder punt 3 dat “de vergunning van het windpark
definitief onherroepelijk is“. Naar aanleiding daarvan wordt opgemerkt
dat de vergunningen 3e mandje nog niet zijn afgerond. Het geluid is
echter geen onderdeel van de vergunningen 3e mandje.
N.a.v. de mededeling van Gasselternijveenschemond over het
handhavingsverzoek aan EZK wordt aangegeven dat dit proces al loopt
van voordat de OAR was begonnen. De reactie van EZK was
aanleiding om naar de rechtbank te gaan, waardoor de
vergunninghouder partij is geworden.
Door de initiatiefnemers wordt naar voren gebracht dat zolang zaken
onder de rechter zijn, deze niet besproken kunnen worden in de OAR.
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5.

Behandeling actielijst
De OAR was verbaasd over het persbericht van de provincie over het
Gebiedsfonds. Men is van mening dat het gestelde daarin niet de
afspraak was. Gjalt Gjaltema geeft aan dat de provincie ervan uit gaat
dat de OAR met hele goede voorstellen komt v.w.b. het gebiedsfonds
en wil slechts enkele kaders aangeven.

6.

Verhouding Petit Comité/OAR
Vanuit de dorpsraden en bewonersplatform is de vrees geuit dat door
het instellen van het PC de zaken geregeld worden in het PC en dat de
OAR een soort “mededelingenclub “ wordt. Door de voorzitter wordt
benadrukt dat dat niet de bedoeling is maar dat het PC bedoeld is om
een delegatie te vormen voor de onderhandelingen met de
initiatiefnemers. De discussie en standpuntbepaling vindt plaats binnen
de OAR.

7.

Terugkoppeling PC en behandeling onderwerpen
Bouwroutes:
Het windpark werkt op dit moment aan de bouwroutes. De verdere
uitwerking moet nog plaatsvinden en worden besproken met provincie
en gemeenten. Voorgesteld wordt om een werkgroep vanuit de OAR te
vormen om mee te denken.
Vincent Ratgers, Eelco Bots, Kai Waterreus, Remko van der Made
Helen Norp (evt) stellen zich beschikbaar. Het windpark neemt het
initiatief voor het prikken van een datum (oktober).
Slagschaduw: komt in oktober terug.
Verlichting:
Er zijn technische ontwikkelingen gaande die het mogelijk maken dat
de verlichting alleen aan is als er vliegtuigen in de omgeving zijn.
Regelgevingtechnisch is het nog niet helemaal duidelijk wat mogelijk is.
Onderwerp komt terug.
Geluid: geluidsonderzoek gaat van start.
Financiële participatie en planschade: komt in oktober terug.
0-opname bouwverkeer + bouw
Het windpark deelt mee dat een ingenieursbureau bezig is te
onderzoeken aan hand van criteria welke woningen in aanmerking
zouden kunnen komen voor een 0-meting. Voorgesteld wordt om de
volgende vergadering de selectiecriteria te bespreken.
Deze maand wordt een keuze gemaakt voor de heitechniek. Daarbij
wordt rekening gehouden met eventuele trillingen en de mogelijke
invloed op omliggende woningen.
V.w.b. de communicatie over dit onderwerp kan het windpark zich
voorstellen dat er een vast aanspreekpunt komt.
Inbreng gebiedsfonds (Windpark/gemeente/provincie/EZK)
Inbreng windpark: komt in oktober terug
Inbreng gemeente: het college heeft het voorstel aangehouden. Men
wil een gesprek met Borger/Odoorn (volgende week). Daarna wordt het
collegebesluit verwacht. Komt in oktober terug.
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De brief van de OAR aan de gemeente over de gemeentelijke bijdrage
is ook aan de raad gestuurd.
De formele brief over de bijdrage van provincie wordt binnenkort
verwacht. Gjalt Gjaltema communiceert de spelregels over de invulling
van het gebiedsfonds naar Rob Rietveld.

Gjalt Gjaltema

Voortgang Landschappelijk Inpassingsplan (LIP):
Het overleg is gaande. Het planvormingstraject voor een LIP gaat niet
via het gebiedsfonds. De provincie heeft daarvoor budget.
Gezondheidsmonitor/ samenvatting gegevens GGD
Peter v.d. Veen stuurt de samenvatting van de GGD gegevens naar de
OAR. Het RIVM werkt er samen met de GGD aan om – vanuit het
landelijk expertisenetwerk windenergie - een landelijke
gezondheidsonderzoek op de agenda van ministerie te krijgen. Zodra
hierover meer bekend is, stuurt Peter v.d. Veen dit door.
Peter v.d. Veen gaat na of huisartsen ook gegevens willen bijhouden.
Op verzoek van de OAR vraagt Peter v.d. Veen om specifieke
gegevens vanuit het 4-jaarlijks onderzoek van de GGD.
8.

Peter v.d.Veen

Agenderen te bespreken onderwerpen in volgende OAR vergadering
De OAR stelt voor de voortgang van de bouw/bouwplanning als vast
agendapunt te agenderen.
Wim Wolters deelt mee dat momenteel de bouw van de turbines wordt
voorbereid. Er zijn geen zichtbare bouwactiviteiten, uitgezonderd
enkele grondonderzoeken in het kader van de vergunning. De
Lofarmetingen zijn kortgelegen afgerond. Vanuit de OAR wordt
geattendeerd op het verzoek om de laatste 2 weken metingen te doen
met kapjes op de verlichting.
Door de initiatiefnemers wordt voorgesteld om de agenda iets anders
op te bouwen en onderscheid te maken tussen bespreekpunten en
niet-bespreekpunten.
De initiatiefnemers zouden het onderwerp communicatie willen
toevoegen aan de bespreekpunten. De initiatiefnemers willen zoveel
mogelijk mensen bereiken en reactie terug ontvangen. Vanuit de OAR
komt de suggestie om een (klein) infocentrum in te richten.

9.

10.

Communicatie
Communicatie over de start van het geluidsonderzoek (Schakel)

Wat verder ter tafel komt
Op 1 oktober is een informatieve OAR special gepland met wethouder
Lambert en vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties. De
initiatiefnemers zullen hierbij niet aanwezig zijn.
De OAR stelt een kennismaking met de nieuwe burgemeester zeer op
prijs. Peter v.d. Veen antwoordt dat de burgemeester op korte termijn
kennis wil maken met inwoners. Misschien zou hij aan kunnen
schuiven bij een bijeenkomst van de bewonersplatform.
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Rob Rietveld deelt mee dat ook vanuit de gemeente Stadskanaal meer
belangstelling komt.
Gerda Sanders is de volgende vergadering afwezig en wordt
vervangen door Freek v.d. Veen.
De dorpsraad van Gieterveen zou graag willen sparren met andere
dorpsraden over hoe om te gaan met de gelden vanuit het
gebiedsfonds.
Vanuit de omwonenden wordt gevraagd of de ontwikkelaars
deelnemen aan de Nationale Burendag. De ontwikkelaars vinden dit
een sympathieke gedachte en een goede suggestie voor het volgend
jaar.
De initiatiefnemers geven aan graag kennis te willen maken met de
nieuwe burgemeester. Peter v.d. Veen neemt dit mee.
Vanuit de omwonenden wordt opgemerkt dat bij vragen en
onduidelijkheden over het windpark verwezen kan worden naar de
website van de gemeente.
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