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Nr.

Omschrijving

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
Jennie ten Cate is als nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente
aangesloten en Sabine de Groot als verslaglegger.
Rob Rietveld geeft een korte uitleg over het gebruik van Zoom.
Mededelingen en vaststellen agenda

2.

3.
4.

De OAR vraagt naar Peter v.d. Veen. Jennie geeft aan dat hij nog ziek is.
Jennie zal namens het voltallige OAR hem een bos bloemen sturen om
hem beterschap te wensen.

Ingekomen stukken
 De brief van de gemeente over het Informatieloket
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
Verslag vergadering OAR windpark Oostermoer van 30 januari 2020.
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen en besproken wanneer
de OAR fysiek bij elkaar kan komen en met de initiatiefnemers erbij.

4.

Actielijst

5.

Aangepaste manier van overleg Notitie werkwijze OAR-OO in corona-tijd
Het voorstel wordt besproken door de OAR en aangenomen met de
volgende opmerkingen:

De actielijst wordt voor kennisgeving aangenomen en besproken wanneer
het OAR fysiek bij elkaar kan komen en met de initiatiefnemers erbij.

-

6.

De werkgroepen moet net als het petit comité terugkoppelen aan
de OAR. Alleen de OAR is gemandateerd om beslissingen te
nemen.
De werkgroep Aanvullende gebiedsversterkende projecten is een
voorbereidingsgroep. Rob Rietveld geeft aan dat het in een later
stadium over kan gaan in een ander type werkgroep waarbij je
meer in de operationele sfeer komt. Hier moeten we alert op zijn
en goed afstemmen.

Gebiedsfonds

Gerrit Valk geeft aan dat er in het Petit comité gesproken is over de
hoogte van de bijdrage van de initiatiefnemers. Er is overeenstemming
gevonden waarbij de initiatiefnemers bereid zijn extra bij te dragen aan
projecten om het gebied te versterken.
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Besluiten/
Acties

Deadline

Jennie ten Cate

zsm

Vergaderverslag
Het voorstel is dat een werkgroep dit gaat verkennen en criteria gaat
opstellen. In de eerste fase worden afspraken gemaakt over de omgang
met elkaar, criteria voor de projecten opgesteld en de discussie gevoerd
met de initiatiefnemers. In de tweede fase, waarbij de werkgroep een
andere samenstelling kan krijgen, gaat het over de projectbeoordelingen.
Er volgt een discussie over het voorstel.
De OAR gaat akkoord met het voorstel voor een werkgroep Aanvullende
gebiedsversterkende projecten, maar is kritisch.
Rob Rietveld komt terug op de burenregeling en laat de nieuwe verdeling
zien. Ali Edelenbosch geeft aan dat er nog niets is besloten over de
afstand van 850 meter en dat dit nog een oefening is. Rob Rietveld gaat
voor de volgende vergadering de afstanden 800, 850 en 900 meter
uitwerken om te laten zien wat dit voor invloed heeft. Dit stuurt hij rond
voor de volgende vergadering.
7.

Rob Rietveld

Voor de
volgende
vergaderi
ng

Rob Rietveld

Op korte
termijn

Werkgroepen
Financiële participatie:
In deze werkgroep zitten: Be Blaauw, Helen Norp, Remko v.d. Made, Pim
Bruggeman, Ali Edelenbosch, Tessa Felix, Harm Jacob Speelman, Paul
Wisse
De opdracht is nadenken over de voorwaarden van het fonds en hoeveel
obligaties er verkocht worden. Het voorstel komt nog naar het OAR.
Rob Rietveld probeert de administratie wat meer op zich te nemen.
Verlichting:
In deze werkgroep zitten nu alleen nog Rob Rietveld en Vincent Ratgers.
Vincent Ratgers stelt voor deze werkgroep op te heffen en samen te
voegen met de werkgroep Bouw en Techniek. Rob Rietveld en Vincent
Ratgers bespreken dit samen op een ander moment.
Landschappelijk Inpassingsplan:
In deze werkgroep zitten Kai Waterreus, Ali Edelenbosch, Gerda Sanders,
Vincent Ratgers.
De werkgroep gaat een voorstel dat binnengekomen is bespreken, zodat
het terug kan komen in de OAR.
Planschade:
De werkgroep is er nog niet, moet nog opgericht worden. Rob Rietveld
gaat de groep trekken en vormt de werkgroep met Arie van Dijk, Gerard
Schipper en Ali Edelenbosch.
De werkgroep zal op korte termijn bij elkaar komen.
Aanvullende gebiedsversterkende projecten:
De samenstelling van de werkgroep wordt besproken en de volgende
personen willen in de werkgroep: Rob Rietveld, Pauline v.d. Vijgh (vanuit
Petit comité), Sonja de Ridder, Helen Norp en Albert Koops.
Werkgroep: Bouw en Techniek
Vincent Ratgers licht zijn voorstel voor deze werkgroep toe aan de OAR.
De OAR bespreekt dit voorstel en besluit om de werkgroep samen te
stellen.
Vincent Ratgers, Rob Rietveld, Klaas Brandwijk, Be Blaauw, Pim
Bruggeman vormen de werkgroep.
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De werkgroep komt
met een advies

23 april
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8.

De werkgroep Bouw en Techniek komt morgen bijeen om het verzoek voor
alternatieve transportroutes te bespreken en met een advies te komen.
Aangezien dit gaat om een spoedkwestie, wordt het advies per mail
gedeeld met de OAR en indien nodig volgt een spoedbijeenkomst voor de
OAR.
Jennie ten Cate geeft aan dat het College waarde hecht aan informatie van
de OAR. Ze verzoekt om op de hoogte gehouden te worden van het
proces en het advies.
Wat verder ter tafel komt
Ali Edelenbosch verzoekt om de volgende digitale vergadering graag aan
het eind van de middag te plannen of om 19.30 uur te beginnen. Ze geeft
aan dat ze 18.30 uur een lastige tijd vind.
Er wordt gevraagd naar de nulmeting geluid. Rob Rietveld geeft aan geen
signalen te hebben ontvangen dat ze zijn begonnen. Jennie ten Cate meldt
dat ze deze week van Marcel heeft gehoord dat er begonnen is met het
plaatsen van verschillende kastjes. De adressen zijn bekend en er is
sprake van een goede verdeling voor een goed onderzoek. Ze gaat er
vanuit dat er aandacht is voor de invloed van Corona en het gebruik van
andere routes hierdoor op het geluidsonderzoek.

9.

Er wordt gevraagd naar de nulmeting voor schade aan woningen. De bouw
is al begonnen, dus mensen moeten hun woningen in kaart brengen.
Dit wordt morgen in de werkgroep Planschade besproken.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en sluit de
vergadering.
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voor het college en
koppelt terug aan
de OAR

