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Onderwerp  Vaststelling bestemmingsplan en inpassingsplan windpark De Veenwieken 

 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In uw omgeving is windpark De Veenwieken gepland. De colleges van burgemeester en wethouders 
(B&W) van de gemeente Hardenberg en Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel stellen de 
gemeenteraad en Provinciale Staten voor om het bestemmingsplan/inpassingsplan voor de bouw van 10 
windturbines in het windpark vast te stellen. Met deze brief willen wij u hierover informeren.  
 
10 windturbines 
Initiatiefnemers De Wieken BV en Raedthuys Windenergie BV willen in windpark De Veenwieken 10 
windturbines bouwen. Windpark de Veenwieken is gepland in het gebied tussen de Van 
Rooijenshoofdwijk, de Verlengde 16e Wijk, het Ommerkanaal, de Schapendijk, de Dwarsweg en de 
Driehoeksweg. Dit gebied ligt in zowel de gemeente Hardenberg als de gemeente Ommen. Er zijn 5 
windturbines gepland op grondgebied van de gemeente Hardenberg en 5 windturbines op grondgebied 
van de gemeente Ommen. Omdat de gemeente Ommen geen medewerking wil verlenen aan het 
initiatief, is de provincie Overijssel betrokken als ‘bevoegd gezag’. Begin 2013 hebben de gemeenteraad 
van Hardenberg en Provinciale Staten van Overijssel ingestemd met het voorstel om mee te werken aan 
het realiseren van windpark De Veenwieken in de gemeenten Hardenberg en Ommen. Daarna zijn de 
plannen uitgewerkt, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en de nodige ruimtelijke procedures doorlopen. 
 
Bestemmingsplan en inpassingsplan 
De bouw van de windturbines past niet binnen de geldende bestemmingsplannen voor dit gebied. 
Daarom zijn een nieuw gemeentelijk bestemmingsplan en provinciaal inpassingsplan gemaakt. Hierin 
staan onder andere de locatie en hoogte van de windturbines, en waar toegangswegen voor bouw en 
onderhoud van de turbines worden aangelegd. Het ontwerpbestemmingsplan en het 
ontwerpinpassingsplan hebben vanaf 9 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen.  
Om de gevolgen van het windpark voor het milieu in beeld te brengen, is een milieueffectrapport 
opgesteld. Dit rapport heeft ook ter inzage gelegen en is beoordeeld door de Commissie m.e.r.. Deze 
onafhankelijke stichting adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. 



 
 

Volgens de Commissie m.e.r. biedt het rapport voor de overheid de essentiële informatie om een besluit 
te nemen, waarbij het milieubelang volwaardig wordt afgewogen.  
Tijdens de periode van ter inzage legging zijn in totaal 22 zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan 
en inpassingsplan zijn aan de hand van de ingediende zienswijzen op enkele ondergeschikte onderdelen 
gewijzigd. De opstelling van het windpark blijft ongewijzigd.  
De colleges van B&W van de gemeente Hardenberg en GS van Overijssel stellen de gemeenteraad nu 
voor het bestemmingsplan en inpassingsplan gewijzigd vast te stellen.  
 
Omgevingsvergunningen 
Om de 10 windturbines te kunnen bouwen en de daarbij behorende voorzieningen te kunnen aanleggen, 
hebben de initiatiefnemers een omgevingsvergunning aangevraagd bij zowel de gemeente Hardenberg 
en de provincie Overijssel. De Wieken BV heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Hardenberg 
voor de bouw van 6 windturbines (4 in Hardenberg en 2 in Ommen). Omdat het grootste deel van de 
aanvraag betrekking heeft op de gemeente Hardenberg, behandelt de gemeente Hardenberg deze 
aanvraag. De aanvraag van Raedthuys Windenergie BV behelst de realisatie van 4 windturbines (1 in 
Hardenberg en 3 in Ommen). Deze aanvraag wordt behandeld door de provincie Overijssel omdat het 
grootste deel van deze aanvraag betrekking heeft op grondgebied van de gemeente Ommen.  
Er zijn vergunningen aangevraagd voor de bouw van windturbines met een ashoogte van 98 meter en 
een rotordiameter van 103 meter. De tiphoogte blijft onder de 150 meter. Dit past binnen de 
bandbreedte die in het bestemmingsplan/inpassingsplan is vastgelegd. Het type windturbine waarvoor 
een vergunning is aangevraagd voldoet aan de geluidsnormen. De ontwerpbeschikkingen van de 
omgevingsvergunningen hebben ook gedurende zes weken ter inzage gelegen. 
 
Investeren in het gebied 
De gemeente en provincie hebben afgesproken dat vanwege de impact die de komst van het windpark in 
het gebied heeft, extra geïnvesteerd wordt in de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De initiatiefnemers 
storten gedurende 10 jaar een bedrag van € 1.500 per megawatt. Totaal gaat het dan om een bedrag van 
€ 352.500. Samen met bewoners van het gebied wordt gezocht naar een bestemming voor het geld. 
Hiervoor worden de werkateliers in het najaar van 2016 vervolgd.  
De initiatiefnemers doen tevens een voorstel voor financiële participatie in het project voor 
omwonenden. Ook dit wordt in het najaar verder besproken. U ontvangt hierover te zijner tijd meer 
informatie.  
 
Besluitvorming gemeenteraad en Provinciale Staten 
De gemeenteraad en Provinciale Staten behandelen de voorstellen in september. Het onderwerp staat 
op de agenda van de oriënterende ronde van de gemeenteraad van 13 september 2016. De 
Statencommissie behandelt het voorstel op 14 september 2016. De gemeenteraad van Hardenberg 
neemt in de raadsvergadering van 26 september 2016 een besluit over het bestemmingsplan. Provinciale 
Staten nemen in de Statenvergadering van 28 september 2016 een besluit over het inpassingsplan. Het is 
mogelijk om deze vergaderingen bij te wonen en/of in te spreken. Op www.gemeenteraadhardenberg.nl 
en  www.overijssel.nl/bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-staten vindt u allerlei informatie over de 
aanvangstijden van de vergaderingen en de mogelijkheden om de vergaderingen bij te wonen en/of in te 
spreken.  
 
Start bouw 
De colleges van B&W en GS kunnen de omgevingsvergunningen verlenen nadat het bestemmingsplan en 
inpassingsplan door de gemeenteraad en Provinciale Staten zijn vastgesteld. 
De bouw van windpark De Veenwieken kan starten zodra het bestemmingsplan en inpassingplan in 
werking zijn getreden en de omgevingsvergunningen zijn verstrekt. De eerste turbines in windpark De 
Veenwieken kunnen in 2018 draaien.  
 
 
 

http://www.gemeenteraadhardenberg.nl/
http://www.overijssel.nl/bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-staten


 
 

Heeft u nog vragen? 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? 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. U kunt ook kijken op www.hardenberg.nl/windenergie. Hier vindt u 
allerlei achtergrondinformatie over de ruimtelijke procedures en kunt u verschillende rapporten bekijken.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gemeente Hardenberg 
Provincie Overijssel

http://www.hardenberg.nl/
mailto:postbus@overijssel.nl
http://www.hardenberg.nl/windenergie


 
 

 
 


