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Geachte heer/mevrouw, 
 
De gemeenteraad van Hardenberg en Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met de 
‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark De Veenwieken’. Dit betekent dat de vervolgprocedures 
voor de plaatsing van windmolens in het gebied Dedemsvaart Zuid/Ommen Noord kunnen worden 
voorbereid. 
In deze brief informeren wij u over de stand van zaken. 
 
Procedures  
Initiatiefnemers De Wieken BV en Raedthuys Windenergie BV werken samen aan een plan voor de 
plaatsing van 10 windmolens in het gebied tussen de Van Rooijenshoofdwijk, de Verlengde 16e

 

Wijk, 
Ommerkanaal, de Schapendijk, Dwarsweg en de Driehoekweg. Windpark De Veenwieken ligt deels in de 
gemeente Hardenberg en deels in de gemeente Ommen. De gemeente Hardenberg en de provincie 
Overijssel werken mee aan dit initiatief. Voordat de windmolens daadwerkelijk geplaatst kunnen 
worden, moeten verschillende ruimtelijke procedures worden doorlopen. De belangrijkste zijn de 
milieueffectrapportage-procedure (hierna: m.e.r.-procedure) en de bestemmingsplanprocedure.  
 
Milieueffectrapportage-procedure 
In de m.e.r.-procedure worden de milieueffecten van het plaatsen van windmolens in beeld gebracht.  
Ter voorbereiding op deze procedure is de ‘notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (hierna: notitie R&D) 
opgesteld. Hierin staat omschreven welke specifieke milieueffecten die de ontwikkeling van het 
windpark met zich mee kan brengen onderzocht worden en met welke diepgang. Het gaat bijvoorbeeld 
om onderwerpen als slagschaduw, geluid, natuur of veiligheid. De notitie R&D heeft ter inzage gelegen 
en is voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r..  
 



 
 

 

Behandeling door gemeenteraad en Provinciale Staten 
Onlangs hebben de gemeenteraad van Hardenberg en Provinciale Staten van Overijssel de notitie R&D, 
inclusief de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie voor de m.e.r., in hun vergaderingen 
besproken.  Zij hebben een aantal aanvullingen voorgesteld op de notitie R&D, die zijn aangenomen. 
Naar aanleiding van de vergaderingen van Provinciale Staten en de gemeenteraad, worden in het 
milieueffectrapport ook de milieugevolgen van twee alternatieve opstellingen onderzocht: een opstelling 
van meer dan tien lagere windmolens waarmee een totale opbrengst van 30 megawatt gehaald wordt en 
een opstelling van tien windmolens met een ashoogte van 100 meter.  
Daarnaast wordt in de Notitie R&D een hoofdstuk ‘Gezondheid’ toegevoegd, waaronder alle 
onderwerpen die met dit thema te maken hebben gegroepeerd worden. De notitie R&D wordt nu 
bijgewerkt zodat deze aanvullingen worden meegenomen. Deze bijgewerkte versie is het uitgangspunt 
voor het op te stellen milieueffectrapport. Tenslotte wordt naar aanleiding van de bespreking door 
Provinciale Staten en de gemeenteraad in de overeenkomst met de initiatiefnemers een regeling 
opgenomen voor het opruimen van de windmolens wanneer ze buiten bedrijf zijn gesteld. 
Wilt u de documenten nalezen? U vindt ze op www.hardenberg.nl/windenergie. 
 
Bestemmingsplan en provinciaal inpassingsplan 
In de komende maanden worden ook het bestemmingsplan en het provinciaal inpassingsplan 
voorbereid. In het bestemmingsplan staat omschreven wat er in het gebied mag gebeuren en onder 
welke voorwaarden. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd wat de maximale hoogte van de windmolens is en 
hoe groot de afstand van de windmolens tot woningen moet zijn. De onderzoeken die in het kader van 
het milieueffectrapport worden uitgevoerd, worden betrokken bij het opstellen van het 
bestemmingsplan.  
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het deel van Windpark de Veenwieken dat in de gemeente 
Hardenberg ligt. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Een provinciaal inpassingsplan is 
vergelijkbaar met het bestemmingsplan. Provinciale Staten van Overijssel stellen zo’n plan vast voor het 
deel dat in de gemeente Ommen ligt, omdat de gemeente Ommen heeft aangegeven geen 
medewerking te willen verlenen aan het windpark.  
 
Omgevingsvergunning  
Voor het daadwerkelijk plaatsen van windmolens moeten de initiatiefnemers een Omgevingsvergunning 
aanvragen. Dit is een vergunning om de windmolens te mogen bouwen.  
De Omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan en provinciaal inpassingsplan.  
De aanvraag voor de Omgevingsvergunning wordt in de komende maanden voorbereid. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de zogenaamde coördinatieregeling, zodat de besluiten door de provincie en 
gemeente op hetzelfde moment worden genomen en ter inzage liggen en ook inspraakmogelijkheden 
samenvallen.  
 
Planning 
Het opstellen van het milieueffectrapport en het voorbereiden van de procedures voor het 
bestemmingsplan, het provinciaal inpassingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning is naar 
verwachting in het voorjaar van 2015 afgerond. Op dat moment worden de plannen ter inzage gelegd en 
zijn er mogelijkheden tot inspraak. Hierover informeren wij u tijdig.  
 
Participatie en tegenprestatie 
In het voorjaar van 2015 willen de initiatiefnemers u graag nader informeren over de plannen voor 
Windpark De Veenwieken. Ook willen zij dan met u in gesprek over de mogelijkheden die er zijn om 
financieel deel te nemen aan het project, bijvoorbeeld door middel van een investering of belegging.  
Daarnaast is het de bedoeling dat de initiatiefnemers als ‘tegenprestatie’ investeren in de ruimtelijke 
kwaliteit en/of duurzaamheid van het gebied waar de windmolens geplaatst worden. Ook hierover is in 
het voorjaar van 2015 meer bekend, zodat u bij het uitwerken van de tegenprestatie betrokken kunt 
worden.  

http://www.hardenberg.nl/windenergie


 
 

 

Hebt u nog vragen? 
Hebt u in de tussentijd vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met de gemeente 
Hardenberg door te bellen naar 14 0523 of door het reactieformulier op www.hardenberg.nl in te vullen. 
U kunt ook contact opnemen met de provincie Overijssel door te bellen naar 038 499 80 90 of stuur een 
mail naar postbus@overijssel.nl.  
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.hardenberg.nl/windenergie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
 
Douwe Prinsse 
Wethouder Ruimtelijke Ordening 
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