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Aanwezig
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Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad windpark Oostermoer
9 juli 2019
Hetty Horlings, Bé Blaauw, Gerda Sanders, Eelco Bots, Pim Bruggeman, Ali
Edelenbosch, Remko van der Made, Klaas Brandwijk, Sonja de Ridder, Pauline
van der Vijgh, Vincent Ratgers, Tessa Felix, Harm Jacob Speelman, Kai
Waterreus, Albert Koops, Wim Wolters, Helen Norp, Rob Rietveld, Gerrit Valk,
Peter van der Veen, Aly Dontje

Nr.

Omschrijving

1.

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

2.

Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van Bert Kruit, Gjalt Gjaltema,
Thijs Afman.
De voorgestelde agenda wordt vastgesteld.

3.

Verslag bijeenkomst OAR 12 juni 2019
. N.a.v. punt 5, Samenstellen Petit Comité:
De verenigingen Dorpsbelangen worden door Ali Edelenbosch in plaats
van Remco van der Made vertegenwoordigd in het Petit Comité.

Besluiten /
Acties

Deadline

Peter v.d. Veen
neemt contact op
met GGD/RIVM

September
2019

. Blz. 3: 1e alinea. De Streek moet zijn Streek.
. Blz. 3: laatste bullet (Second opinion geluidsmetingen)
“(via de M.e.r.)” vervalt. Dit moet zijn: Het windpark heeft een
vergunning die definitief onherroepelijk is. Voordat de turbine gebouwd
wordt, moeten stukken worden aangeleverd bij het bevoegd gezag. Het
bevoegd gezag wordt door een externe adviseur geadviseerd.
Blz. 3/4: app die de beleving van het geluid kan monitoren: in het
verslag staat dat de initiatiefnemers geen bezwaar hebben tegen het
gebruik van een dergelijke app. Dit moet zijn: de initiatiefnemers geven
aan naar een dergelijke app te willen kijken.
Het verslag wordt met inachtneming van bovenstaande op- en
aanmerkingen vastgesteld.

4.

Actielijst
• Onderzoek GGD: De gemeente neemt nogmaals contact op met
GGD/RIVM.
• Terugkoppeling aanvang geluidsmeting:
Het is de verwachting dat de opdrachtverlening voor de start van de
metingen na de zomer wordt verleend. Alle data worden openbaar
en kunnen indien nodig nagerekend worden.
• Kapjes op de verlichting van de turbines:
De testturbine wordt getest zonder kapjes op de verlichting. Vanuit
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de OAR wordt gevraagd of na het grootste deel van de testperiode
een test kan worden gedaan met kapjes op de verlichting om te
kijken of de Lofar antennes beïnvloed worden. Wim Wolters neemt
deze vraag mee.
• Vergaderschema 2e halfjaar: Hetty Horlings wordt in het tweede
halfjaar als zij verhinderd is vervangen door Arie van Dijk.

Initatiefnemers
bespreken test
kapjes op
verlichting

Alle overige actiepunten zijn afgewerkt of komen terug op de agenda.

5.

Terugblik excursie windpark
Niet iedereen was in de gelegenheid om mee te gaan, maar diegenen
die meegegaan zijn kijken terug op een interessante excursie.

6.

Terugkoppeling Petit Comité
Gesproken is over het gebiedsfonds, bouwverkeer, slagschaduw,
geluid, financiële participatie. Hierover zijn nog geen afspraken
gemaakt. Verwacht wordt dat er in het komende najaar meer
helderheid kan worden gegeven.

Gebiedsfonds,
bouwverkeer,
slagschaduw,
geluid, financiële
participatie opnieuw
agenderen

Gebiedsfonds:
Rob Rietveld werkt een regeling verder uit. Het onderwerp komt in
oktober terug op de agenda.
Door de initiatiefnemers wordt op dit moment gesproken over de
hoogte van de bijdrage. In het najaar wordt daarover helderheid
verwacht.
De provincie heeft een bijdrage vastgesteld gedurende 10 jaar.
Het college van burgemeester en wethouders overweegt een
gemeentelijke bijdrage gedurende 10 jaar. De gemeenteraad moet
daarover nog beslissen. Het Petit Comité stelt voor de gemeente te
verzoeken om de gemeentelijke bijdrage te relateren aan de periode
dat het windpark functioneert.
De OAR ondersteunt het voorstel van het Petit Comité en geven
mandaat aan Ali Edelenbosch en Rob Rietveld voor het sturen van de
brief aan de gemeente. De brief gaat deze maand uit.
Tevens krijgen zij het mandaat voor het versturen van een
vergelijkende brief aan de ministerie van EZK en BZK.

Rob Rietveld/Ali
Edelenbosch sturen
brief aan de
gemeente over de
bijdrage
gebiedsfonds

OAR van
oktober

Juli 2019

Slagschaduw: gesproken wordt over in hoeverre de slagschaduw
verder beperkt kan worden dan in het huidige plan. Hierbij ligt er ook
een relatie met een landschappelijk inpassingsplan. Dit onderwerp
komt in oktober terug.
Geluid. De initiatiefnemers leveren kaartmateriaal en een toelichting
aan. Onderwerp wordt in oktober besproken.

Initiatiefnemers
leveren
kaartmateriaal
geluid

Verlichting: blijft eveneens op de agenda.
Financiële participatie: de initiatiefnemers willen dit onderwerp in breder
verband met hun achterban bespreken. Blijft staan op de agenda.
Alternatieve bouwroute:
In het Petit Comité is aangegeven dat deze route het bouwverkeer
windpark overstijgt, maar het is interessant genoeg om het te zien als
een investering in de toekomst. Het alternatief is onderwerp van
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Initiatiefnemers
bespreken
financiële
participatie

Oktober
2019

Vergaderverslag
gesprek tussen gemeente en de inbrenger van de alternatieve route.
Bouwroutes:
Wim Wolters geeft aan dat nu de route is bepaald wordt gekeken naar
wat er verder moet worden geregeld. De besprekingen met de
gemeente daarover zijn gaande. Onderdeel van de besprekingen is
o.m. het verkeersplan, waarbij ook gekeken wordt naar de knelpunten
zoals die in de vorige vergadering zijn aangegeven.
Rob Rietveld geeft aan dat de definitieve bouwroute nog terugkomt in
de OAR.
Vanuit de OAR wordt naar voren gebracht dat het persbericht over de
bouwroute van de gemeente prematuur was. In het persbericht was
niet opgenomen dat er nog gesproken werd over een aantal
knelpunten.
De OAR spreekt haar verbazing uit over het feit dat de gemeente over
een dergelijke gevoelige materie met dit persbericht kwam.
Gerrit Valk zal contact opnemen met de wethouder hierover.

Definitieve
bouwroute
bespreken in de
OAR

De voorzitter neemt
contact op met de
wethouder over het
persbericht.

Juli 2019

Vanuit de OAR wordt aandacht gevraagd voor Streek en Langestraat
(fietsroute schoolgaande jeugd). Vanuit Gasselternijveenschemond
komt de vraag of de transportroute voor de testturbine ook gebruikt kan
worden als route voor de overige turbines.

7.

Landschappelijk inpassingsplan.
De OAR gaat akkoord met het opstellen van een landschappelijk
inpassingsplan (LIP) door de provincie. De OAR wil niet dat het plan
wordt bekostigd uit het Gebiedsfonds. Tijdens de procesfase denkt de
OAR graag mee. Voordat het plan definitief wordt, komt het terug in de
OAR.
“0”-opname bouwverkeer
Wim Wolters geeft aan dat het windpark zoekt naar input over welke
huizen al dan niet moeten worden meegenomen. De OAR heeft
behoefte aan een check vooraf op de staat van eigendommen die
onder de invloedsfeer liggen van het bouwverkeer. Voorkomen moet
worden dat achteraf discussie ontstaat. De suggestie wordt gedaan om
ook een geotechnisch deskundige in te schakelen.
De initiatiefnemers nemen de vraag van de OAR mee.

8.

Agenderen te bespreken onderwerpen in de volgende OARvergadering.
Rob Rietveld vraagt aan de OAR om input voor de volgende
vergadering. Wind Nee geeft aan een mail te sturen.

9.

Communicatie
Gerrit Valk meldt dat hij is benaderd door een documentairemaker. Hij
heeft aangegeven dat er niet gefilmd kan worden binnen de OAR.
Daarnaast zal hij altijd afstemming zoeken met de OAR.
Wim Wolters is ook benaderd door een journalist. Hij heeft dit
afgewezen.
In Gasselternijveenschemond heeft journalist Marco Visscher laten
weten een boek te willen schrijven over de gang van zaken rondom de
windmolens. Gasselternijveenschemond gaat daar zeer terughoudend
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Definitief
landschappelijk
inpassingsplan
komt terug in OAR

Initiatiefnemers
bespreken 0opname
bouwverkeer

Wind Nee geeft
agendapunten door

Eind
augustus
2019
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mee om.
Rob Rietveld geeft aan dat zijn rol in dit verband verschilt. Hij heeft de
gewoonte om heel voorzichtig om te gaan met dit soort zaken.
10.

Wat verder ter tafel komt
Vanuit de OAR wordt aan de initiatiefnemers dank gezegd voor het
sturen van de nieuwsbrieven.
Gevraagd wordt of de kleine werkzaamheden in het land rondom
Nieuwediep in het kader van de windmolens hebben plaatsgevonden.
Na enige discussie wordt niet duidelijke om welke werkzaamheden dit
gaat. De initiatiefnemers kunnen wel aangeven dat er in een bepaalde
periode gesondeerd is voor bodemonderzoek.
Gevraagd wordt naar de stand van zaken rondom het
handhavingsloket. Peter v.d. Veen antwoordt dat overleg plaatsvindt
met de RUD over de organisatie van het handhavingsloket tijdens de
bouw en exploitatie. Hij verwacht eind dit jaar meer duidelijkheid te
kunnen geven. Het plan komt terug in de OAR.
Gemeld wordt dat Gasselternijveenschemond een handhavingsverzoek
heeft gedaan bij EZK. Hoe dit uitpakt is nog niet bekend.
Voor Nieuwediep is nog geen tweede afvaardiging voor de OAR
gevonden.
Vanuit de OAR wordt teleurstelling uitgesproken over de bijdrage van
de gemeente aan het gebiedsfonds. De wethouder heeft in het
verleden toegezegd dat het grootste gedeelte van de OZB-opbrengsten
van het windpark naar de omgeving en de dorpen zouden gaan.
Doordat dit nu niet het geval is, voelt men zich voor het karretje
gespannen. De OAR vindt daarom het sturen van de brief, zoals
afgesproken in het Petit Comité, zeker niet overbodig.
Afgesproken wordt dat de vergaderingen van het Petit Comité en de
dorpsraden aansluitend aan elkaar zullen worden gepland. Gezien het
tijdstip zullen soep en broodjes aanwezig zijn.
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Gemeente geeft
duidelijkheid over
het
handhavingsloket

Eind dit jaar

