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Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad windpark Oostermoer
6 mei 2021
Kai Waterreus, Gerda Sanders, Henk Eling, Albert Koops, Ali Edelenbosch,
Remko v.d. Made, Vincent Ratgers, Jennie ten Cate, Gjalt Gjaltema, Rob
Rietveld, Gerrit Valk.
Pim Bruggeman, Helen Norp, Sabine de Groot

Nr.

Omschrijving

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
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Mededelingen en vaststellen agenda
Geen mededelingen

3.

Verslagen bijeenkomsten OAR nog goed te keuren
Voorgesteld wordt de verslagen goed te keuren. Er is behoefte om de
verslagen daaraan voorafgaand toch samen door te lopen.
Afgesproken wordt dat Rob de verslagen van 11 januari en 18 februari
rond stuurt. Dat allen kunnen reageren. En dat Rob uiterlijk maandag 10
mei 2021 de reacties verwerkt, zodat de verslagen daarna ook in het
Windloket kunnen worden toegevoegd.

Besluiten/
Acties

Deadline

Rob stuurt 2
verslagen rond,
iedereen reageert
voor 10 mei 2020

10 mei
2020

Rob stuurt mail

Volgende
vergaderi
ng

Er is nog geen terugkoppeling geweest van het gesprek met provincie en
gemeente. Er is onlangs een gesprek geweest en er komt nog een vervolg
gesprek. Onderwerp komt terug in OAR.
4.

Stand van Zaken
Signalen uit het gebied:
- Er zijn signalen uit Gasselternijveenschemond over het advies van
E. Noordam mbt het advies aanvragen planschade
tegemoetkoming. Er is onduidelijkheid over maatschappelijk risico.
Informatie is niet overtuigend voor inwoners om een goede keuze
te kunnen maken.
- Vanuit Nieuwediep blijkt dat er nog geen advies van E. Noordam is
ontvangen.
- Vanuit Nieuwediep wordt aangegeven dat nu de windmolens er
staan het wel lijkt mee te vallen.
- Vanuit Gieterveen niet zoveel reacties, informatie van E. Noordam
is wel ontvangen.
- Rob geeft aan dat alles afgerond zouden moeten zijn. Op 11 april
stonden er nog 3 of 4 open. Rob stuurt een mail om navraag te
doen.
- De wens is om inwoners breed te informeren. Indien gewenst kan
informatie ook kenbaar gemaakt worden via het Windloket.
-

Eerste windmolens draaien. Overwegend is er meer gemopper
vanuit het gebied nu effect zichtbaar is en impact duidelijk wordt.
Verwachting is dat deze geluiden toenemen op het moment dat de
lijn direct ten zuiden van gemeentegrens ‘zichtbaar’ wordt.
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Allen

Vergaderverslag
-

Er wordt voorgesteld om aanvullende informatie op te vragen bij
het Windpark over geluid, omdat hier sprake is van andere
windmolens dan in Meeden. Aanwezigen zijn hiermee akkoord

Gebiedsfonds/Burenregeling:
- Proces heeft een tijdje stilgelegen. Vorige week contact gehad met
provincie en gemeente. Voorstel is om Statuten te beperken tot
minimaal noodzakelijke regels. En in Regelingen de nadere
uitwerking van de besteding op te nemen. Dit wordt komende
week uitgewerkt.
- Daarna worden de statuten besproken in een bestuurlijk overleg
(provincie en beide gemeenten) met het Windpark. Instemming
Windpark is nodig ivm beschikbaar stellen middelen.
-

Er zijn zorgen omtrent de gang van zaken en mededelingen
rondom enquête van het Windpark. Vanuit Aa en Hunze geen
reacties, omdat inwoners rekenen op OAR.

-

De conclusie wordt getrokken dat beschikbaar stellen van
middelen ‘aan de voorkant’ geregeld moet worden. Deze
constatering moet gedeeld worden, zodat de problemen die de
OAR nu ervaart in andere situaties voorkomen kunnen worden.
Rob geeft nog aan dat de situatie Windpark DMO een uitzondering
is. Bij andere windparken wordt de Gedragscode zonder meer
nageleefd en de bijdrage beschikbaar gesteld.

Contact B(ewoners) A(dvies) G(roep) – Borger-Odoorn.
- Er is 1x overleg met de BAG gevoerd over een burenregeling voor
het gehele gebied. Tweede overleg binnenkort, kijken of OAR en
BAG een gezamenlijke regeling kunnen uitwerken.
5.

Wat verder ter tafel komt
- Er wordt een evaluatie voorgesteld (tips en tops). Dit is de OAR
verplicht naar haar omgeving. Valkuilen en kansen zichtbaar
maken.
- Hierin ook meenemen hoe de OAR/werkgroepen verder
gaat/gaan.
- Evaluatie na afronden, dus in augustus/september.
- Wat doen we als OAR met de enquête resultaten? Het is een
enquête van het Windpark. Er zijn echter wel vragen uit het
gebied.
- Met BAG afgesproken dat we kijken hoe we moeten
communiceren met inwoners die zich hebben aangemeld om mee
te denken.
- Onderlinge relatie betrokken boeren bij het windpark wordt
benoemd, wat gebeurd er wanneer de ‘situatie klapt’?

6.

Volgende vergadering
Dinsdag 25 mei 2021, 19.30 uur.

7.

Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en sluit de
vergadering.
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