Vergaderverslag
Vergadering :
Datum
:
Aanwezig
:

Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad windpark Oostermoer + Windpark
22 oktober 2020
Ali Edelenbosch, Kai Waterreus, Arie van Dijk, Harm Jacob Speelman, Helen
Norp, Sonja de Ridder, Klaas Brandwijk, Remko v.d. Made, Gjalt Gjaltema,
Rob Rietveld, Gerrit Valk, Jennie ten Cate, Bert Kruit, Vincent Ratgers, Wim
Wolters, Gerda Sanders, Henk Eling, Albert Koops, Pim Bruggeman, Sabine
de Groot

Nr.

Omschrijving

Besluiten/
Acties

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2.

Mededelingen en vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

3.

4.

Verslag vergadering OAR-windpark Oostermoer van 9 september 2020
• Helen Norp was afwezig met kennisgeving.
• Blz. 2 punt 4: Graag de gemaakte opmerkingen van Harm Jacob
Speelman toevoegen.
• Blz. 3 financiële participatie: Windvogel project staat los van deze
werkgroep, maar wordt wel in deze werkgroep behandeld. Voor de
duidelijkheid bij elke werkgroep ‘werkgroep’ toevoegen.
• Het verslag komt met aanvullingen volgende keer terug in de
vergadering.
Actielijst
De actielijst is opgeschoond en er wordt voorgesteld dat de werkgroepen
hun eigen actielijst bijhouden. Hiervoor moeten de werkgroepen wel
terugkoppelen aan de OAR om het overzicht van de voorgang te bewaren.
Besluiten worden genomen in de OAR en de OAR komt iedere maand
bijeen.
Terugkoppeling werkgroepen
Werkgroep Landschappelijk Inpassingsplan:
Kai Waterreus: We zijn als werkgroep bij elkaar geweest en hebben
gesproken over hoe we nu verder gaan.
Waarschijnlijk vindt er in december of januari een gesprek plaats met de
stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit mensen van de provincie, de
gemeente, de werkgroep en iemand uit het dorp. Mensen informeren en
enthousiasmeren is nu het belangrijkste. De pilots kunnen doorgezet
worden. Gasselternijveenschemond is wel zo ver dat het daar opgetuigd
kan worden. We denken wel dat fysiek bij elkaar komen belangrijk is, wat
lastig is met Covid. In Nieuwediep is het lastiger om de mensen bij elkaar
te krijgen. Het zou mooi zijn om in het gesprek met de stuurgroep al iets
van resultaten vanuit de pilots te kunnen presenteren.
Helen Norp vraagt of je als burger ook kan aankloppen als je bijvoorbeeld
wat bomen aan de weg wilt. Kai Waterreus geeft aan waarschijnlijk meer
zaken te gaan doen in groter geheel en dat ze eerst moeten kijken wat de
mogelijkheden zijn. Sonja de Ridder laat weten dat juist in groepjes haar
aansprak. Kai Waterreus geeft aan dat individuele inwoners misschien bij
een groepje kunnen aansluiten.

-1-

Deadline

Vergaderverslag
Werkgroep Financiële participatie:
Remko v.d. Made: Tessa is hersteld en is gevraagd het verslag uit te
werken. Dit komt dan richting de OAR.
Er ligt een aanbod van de Windvogel en de werkgroep geeft aan dat het
verhaal van de Windvogel voor hun een duidelijk verhaal is en dat er drie
opties zijn om te participeren. Wim Wolters geeft aan dat het voor hem niet
duidelijk is wat de werkgroep wil met de Windvogel. Helen Norp geeft aan
dat het lastig is dat de werkgroep een tijdje stil is komen te liggen en de
Windvogel al met een aanbod komt. Ze pleit er niet voor dat eerst twee
opties worden aangeboden en dat later blijkt dat er een derde optie is.
Remko v.d. Made laat weten wel alle drie opties naar buiten te willen
brengen. Harm Jacob Speelman geeft aan dat het voor de OAR duidelijker
wordt als ze het verhaal nogmaals horen. Er wordt afgesproken dat de
werkgroep de volgende keer dat ze bij elkaar komen dit bespreken en
kijken naar wat wenselijk is, ook qua presentatie van de Windvogel in de
OAR.
Bouw en techniek:
Vincent Ratgers: Het meest opvallende punt is de arbeidstijden, het
verschuiven van die tijden. De aanvraag aan de gemeente over het
verschuiven van de arbeidstijden is in de werkgroep besproken en we zijn
tot conclusie gekomen om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden en
akkoord te gaan met wijzigingen. Het gaat er niet om dat de arbeidstijden
langer worden, maar dat ze verschuiven. Ook is er gesproken voer
bouwwegen, maar daar zijn we nog niet helemaal over uit. Er zijn
afspraken gemaakt met de grondeigenaar. Het windpark heeft aangegeven
daarvan niet af te willen wijken. Dit pakken we wellicht op als bouwproces
ten einde komt of in het volgende overleg.
Verder worden klachten vanuit het windpark besproken en
verkeersmaatregelen en ook over de verlichting van de molen en het
dimmen en afschermen daarvan. Afschermen werkt alleen voor dichtbij.
We kijken wat de mogelijkheden zijn voor detectie op radar in het volgende
overleg op 2 november.
Ali Edelenbosch geeft aan al met Vincent gesproken te hebben nadat ze
verschillende keren is gebeld over de verschoven werktijden. Er wordt
gesproken over hoe je dit kunt voorkomen en elkaar op de hoogte kunt
houden. Sonja de Ridder: Je kunt elkaar melden welke topics aan de orde
zijn geweest, zodat mensen niet verrast worden. Ali Edelenbosch: Het
onderwerp dat naar de gemeente gaat kun je even in een paar zinnen
melden. De uitslag maakt dan niet uit, maar dan weten we dat het op de
goede manier is gegaan. Vincent Ratgers geeft aan in de werkgroep af te
stemmen hoe ze dit gaan doen.
Gerrit Valk wijst iedereen erop hier alert op te zijn en elkaar zo goed
mogelijk geïnformeerd te houden.
Rob Rietveld: Voor de volgende werkgroep vergadering het verzoek aan
Jennie om aan te sluiten om het proces te bespreken.
Werkgroep Planschade:
Rob Rietveld: We zijn er nog mee bezig. We zijn er met elkaar niet
uitgekomen voor een minnelijke regeling en morgen staat het volgende
overleg gepland over een voorstel om dit af te ronden.
Ali Edelenbosch: Er is afgesproken dat alles terug gaat naar de OAR, maar
er staat wel druk achter en willen nader toelichten wat we willen gaan
doen. We willen graag fiat om het op die manier aan te pakken. Het is de
bedoeling dat we informatie in de Schakel zetten en zoeken steeds
afstemming met WindNee. Daarnaast is afgesproken een brief te maken
en huis aan huis te verspreiden met nadere informatie en 1 of 2 adressen
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per dorp die ondersteuning kunnen bieden bij planschade. We geven geen
adviezen. We vragen de werkgroep te mandateren en door de voorzitter te
laten ondertekenen.
Rob Rietveld voegt toe dat WindNee al veel voorwerk heeft gedaan en
onderzoek heeft laten doen door een bureau.
Werkgroep Gebied Versterkende projecten (werkgroep MSP)
Wim Wolters geeft aan dat hij er niet bij was en dat verslag nog niet is
goedgekeurd. Dit moet nog in de werkgroep besproken worden. Op 11
november is de vervolgbijeenkomst.
Werkgroep Gebiedsfonds/Burenregeling
Ali Edelenbosch: We hebben een hele slag gemaakt. Ik heb het op me
genomen om de statuten aan te passen voor het gebiedsfonds. We
hebben bedacht dat een project ingediend kan worden door een groep of
bedrijf via de dorpscoöperatie. Die moet kijken of de info voldoende is en
dan kan het door naar het projectbestuur. Er komt een soort raad van
toezicht van drie personen. Het is een behoorlijke stap voorwaarts die we
hebben gezet, maar de punten en komma’s zijn nog niet afgerond.
Sonja de Ridder over de burenregeling: We kijken welke bewoners in
aanmerking komen. Hoe kun je mensen benaderen en zorgen voor
continuïteit, welke mensen hebben er recht op. Het is veel administratie en
een hoop puzzelwerk. De regels moeten we zo op papier zetten dat
iedereen het begrijpt en het inzichtelijk is voor de omgeving.
Gerda Sanders: het moet zo duidelijk zijn dat er geen speld tussen te
krijgen is.
Rob Rietveld: In het geheel zoeken we nog wel aansluiting met BorgerOdoorn. Burenregeling gaat over het hele windpark, over beide gemeentes
en we kijken hoe dit aan te passen is. Er is afgesproken om dit met Jennie
en Borger-Odoorn te bespreken. De initiatiefnemers zijn het daar niet mee
eens.
Ali Edelenbosch: We maken het klaar voor ons gebied en willen gewoon
door. We willen dat Borger-Odoorn aansluit en er niet achter aan hangt.
Rob hoeft alleen nog de adressen van Borger-Odoorn te hebben.
Gjalt Gjaltema: Fijn dat er stappen worden gemaakt. Ik verzoek jullie om
als jullie verder zijn in de gedachtevorm op enig moment in overleg te gaan
met de provincie over gehele gedachtengoed. Ali Edelenbosch bevestigt
dat dit wordt gedaan en dat ze weten dat ze dit moeten doen. Gjalt
Gjaltema voegt toe ook contact te zoeken met hem en Jennie ten Cate.
Jennie ten Cate: Vorige week heb ik contact gehad met Rob over het
gebiedsfonds en de burenregeling. Er is bestuurlijk overleg geweest met
Borger-Odoorn over hoe de werkzaamheden daar worden opgepakt. In
verband met bestuurlijke afstemming is er gevraagd om aan te sluiten bij
een werkgroep overleg.
5.

Stand van zaken windpark, planning komende periode
Wim Wolters: Vandaag was er de nodige publiciteit over de uitspraak van
een kortgeding die was aangespannen door Platform Storm. Op drie
gronden heeft de rechter beslist dat Platform Storm niet ontvankelijk is, dus
de bouw gaat verder. We hebben hier veel tijd en aandacht aan moeten
besteden, maar de bouw is wel verder gegaan.
In het zuidelijke deel van het windpark zijn vier turbines met een kraan
overeind gezet. Er is een kraan naar Oostermoer gegaan, naar de meest
noordelijke turbine. We gaan daar verder met de grote kraan. Het
bouwproces verloopt zoals in het tutorial staat.
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6.

7.

11.

Er is een oplossing gevonden om de bladen terplekke te krijgen bij het
glasvezelkastje. Het bouwen van turbines en afmonteren gaat de komende
dagen/weken beginnen.
Op een paar plekken worden nog fundamenten gestort, dat gaat nog een
paar weken door tot het is afgerond. Daarna volgen hijswerkzaamheden.
Het duurt een aantal weken voor de turbine gaat draaien.
Vincent Ratgers vult aan: het is goed te vertellen over je website en waar
je naartoe kan bellen. Wim Wolters: Als we gebruik willen maken van
ontheffing van werktijden, dan gaan we op de website publiceren waar we
die komende avond/nacht gebruik willen maken van ontheffing. Op de site
staat ook een kaartje, zodat iedereen kan zien waar het is.
Wat verder ter tafel komt
Vincent Ratgers vraagt aan Jennie ten Cate of ze aanwezig is bij de
vergadering van de werkgroep bouw en techniek en of ze de werkgroep wil
bijpraten over geluidsmetingen. Jennie ten Cate geeft aan dat ze
informatie over de stand van zaken op zal vragen. Ook vraagt hij of ze een
inzage kan geven in de kosten van de OAR. Jennie geeft aan hier geen
inzage in te hebben. Ali Edelenbosch geeft aan dat dit bij de provincie wel
bekend is. Gjalt Gjaltema laat weten dat de provincie de OAR financieel
ondersteunt. Sonja de Ridder laat weten dat het niet zozeer om de
financiën gaat, maar dat er wel rekening mee gehouden moet worden om
verslag te geven en er zo open mogelijk over te zijn naar de omgeving.
Volgende vergadering OAR
Maandag 23 nov. om 19.00 uur, waarschijnlijk nog via zoom en als het kan
bij voorkeur fysiek.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage, wenst iedereen een
fijne avond en sluit de vergadering.
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Jennie ten Cate

