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Vergadering :
Datum
:
Aanwezig
:

Afwezig

:

Bijeenkomst OmgevingsAdviesRaad windpark Oostermoer
19 maart 2019
Dhr. C. Lambert (weth.), Dhr. R. Rietveld (NLVOW), Dhr. P. van der Veen
(ambt. Gemeente), Dhr. T. van Ruiten (Nieuwediep), Dhr. F. Dillingh, Dhr.
B. Blaauw, Mevr. G. Sanders (Gieterveen) Dhr. A. Koops, Dhr. K.
Waterreus (Gasselternijveen) Dhr. R. van der Made
(Gasselternijveenschemond) Dhr. K. Brandwijk, Mevr. H. Horlings, Mevr.
H. Norp, Dhr. V. Ratgers (Bewonersplatform) Dhr. M. Gout, Mevr. Van
der Vijgh, Mevr. S. de Ridder (WindNEE)
Dhr. G. Gjaltema (ambt. Provincie) Mevr. A. Dontje-Schokkenbroek (secr.
Gemeente) Dhr. P. Bruggeman (Nieuwediep)

Nr.

Omschrijving

Besluiten / Acties

1.

Opening:
Weth. Co Lambert heet iedereen welkom voor de eerste
bijeenkomst van de OAR en opent de vergadering. Opgemerkt
wordt dat er van enkele geledingen nu meer dan 2 mensen
aanwezig zijn. Verzocht wordt om voor de volgenden vergadering
niet meer dan 2 mensen af te vaardigen om zodoende het
evenwicht te bewaren en de groep voor een goed overleg niet te
groot te laten worden.
Voorstelrondje deelnemers:
Alle deelnemers stellen zich aan elkaar voor. Hierbij wordt ook
aangegeven namens welke geleding (Dorp, WindNEE of
Bewonersplatform) men is afgevaardigd en wat de motivatie is om
deel te nemen aan de OAR
Vaststellen agenda:
Niet iedereen heeft de agenda ontvangen. Deze is gemaild en
staat in Dropbox. Doordat alle emailadressen niet correct zijn en
de onbekendheid van sommigen met Dropbox, heeft niet iedereen
de agenda ontvangen. Voor een volgende keer zal dat vast en
zeker goed gaan. De agenda staat ook op het projectiescherm en
wordt doorgenomen. Iedereen is akkoord met de agenda. Wel
wordt opgemerkt dat het handig kan zijn om de telefoonnummers
van alle aanwezigen te delen bijvoorbeeld i.v.m. verhindering. Alle
aanwezigen geven hiervoor desgevraagd toestemming.
Stakeholderbeschouwing:
Rob Rietveld legt de vraag op tafel of we nog
belangenvertegenwoordigers uit het gebied missen die wel aan de
OAR zouden moeten deelnemen. In dit kader wordt gewezen op
de bewoners van Stadskanaal (en misschien zelfs Wildervank) die
voor een deel ook tot direct omwonenden gerekend kunnen
worden. Peter van der Veen geeft aan dat er contact is gelegd
met de gemeente Stadskanaal om ook van daaruit mensen in het
Bewonersplatform en/of de OAR op te nemen. Het initiatief
daarvoor ligt bij de gemeente Stadskanaal.
Bevestigd wordt dat met de huidige geledingen alle belangen aan
tafel zitten en dat een aanvulling van NGO’s niet meer nodig is nu
het plan voor het windpark al is vastgesteld door het ministerie
van EZK en bekrachtigd is door de RvS.

n.v.t.

2.

3.

4.

n.v.t.

Telefoonnummers worden
toegevoegd aan de
deelnemerslijst.

Alle belangen zijn
vertegenwoordigd in de
OAR met de huidige
samenstelling.
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Het gaat in de OAR nu vooral om de belangen van de
omwonenden. Daarnaast draagt een ieder van de aanwezigen
vanzelfsprekend ook andere belangen met zich mee door
persoonlijke affiniteit met andere belangen/thema’s
Voorbereiding OAR-bijeenkomst 27-3-2019
5.1 Procedure keuze voorzitter:
Rob Rietveld legt de procedure uit om te komen tot de keuze voor
een onafhankelijk voorzitter die zowel gedragen wordt door de
OAR als de intiatiefnemers. Van beide kanten zullen namen
worden aangedragen. De voorgedragen namen zullen
gezamenlijk worden besproken op de eerstvolgende OAR waarbij
een keuze wordt gemaakt die voor zowel de OAR als de
initiatiefnemers acceptabel is.

N.v.t.

5.2 Voor te dragen kandidaten voorzitter OAR:
Rob Rietveld presenteert een viertal personen als mogelijke
voorzitters. Vanuit de geleding dorpsbelangen wordt hier nog een
vijfde persoon aan toegevoegd. Na een korte beschouwing van
beschrijvingen en cv’s wordt uit de voorgelegde personen vrijwel
unaniem gekozen voor een nummer 1 en 2.

Uit de voorgedragen
personen is een keuze
gemaakt voor een nr. 1 en
2. Deze namen worden
gedeeld met de
initiatiefnemers die de door
hen voorgedragen persoon
gelijktijdig bekend zullen
maken aan de OAR.

5.3 Deelname Raedthuys aan OAR Oostermoer:
Leden van de OAR geven aan dat een deel van
Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen meer wordt
gehinderd door de lijn van Raedthuys (net over de grens in
Borger-Odoorn) dan door het windpark Oostermoer. Hiervoor ligt
de vraag voor of het om die reden wenselijk is ook Raedthuys als
gesprekspartner van de OAR aan tafel te brengen. Na
verschillende overwegingen wordt met een ruime meerheid
besloten om hier nu niet voor te kiezen. Nu Borger-Odoorn zelf
nog geen OAR heeft georganiseerd gaan zaken te veel door
elkaar lopen en werkt het te complicerend voor het maken van
afspraken (andere gemeente, andere exploitant, twee
gebiedsfondsen, belangen Drouwenermond etc.)

De OAR kiest ervoor om
Raedthuys niet als
gesprekspartner aan tafel
te brengen bij de OAR
Oostermoer.

5.4 Agendapunten voor OAR en prioritering:
Als input voor de volgende vergaderingen is vanuit de
voorbesprekingen in de verschillende geledingen al een
inventarisatie gemaakt van agendapunten. Het voorstel van Rob
Rietveld is om hierin wat structuur aan te brengen en te
prioriteren. De agendapunten zullen worden gedeeld via Dropbox.
Iedereen kan hierop reageren voor aanvullingen en opmerkingen.

De lijst met toekomstige
agendapunten wordt door
Rob Rietveld bewerkt en
gedeeld voor reacties

Inventarisatie kennis en informatiebehoefte
Net als voor de toekomstige agendapunten is ook
geïnventariseerd voor welke onderwerpen er nog een kennis- en
informatiebehoefte is. Er is in ieder geval behoefte aan
kaartmateriaal met zones voor slagschaduw, geluid en
belemmeringen. Verder moet er nog een nulmeting voor hoorbaar
en laag frequent geluid worden uitgevoerd.

Gemeente en provincie
zullen proberen in het
gevraagde kaartmateriaal
te voorzien.
Gemeenten Aa en Hunze
en B-O zijn bezig om met
de RUD een nulmeting voor
geluid te organiseren. OAR
wordt t.z.t. over de uitkomst
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Rondvraag:
Aan de gemeente wordt gevraagd hoe het zit met bepaalde
gegevens die voor de bouw van het windpark nog moeten worden
aangeleverd door de initiatiefnemers. Dit met oog op handhaving
en bouwtoezicht. Zo is een deel van de OAR bijvoorbeeld
benieuwd hoe er op verschillende plaatsen geheid gaat worden
voor de funderingen van de turbines. Peter van der Veen gaat dit
uitzoeken.

8.

Sluiting
Algemeen wordt gedeeld dat deze eerste bijeenkomst als
plezierig is ervaren (er is een gevoel dat we er samen wat van
moeten en kunnen maken)
Weth. Co Lambert dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en
sluit de vergadering.
De volgende vergadering van de OAR is gepland op 27 maart
2019

Gemeente gaat uitzoeken
of er een lijst is met nog
aan te leveren gegevens

