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In het gebied tussen Ommen, 

Dedemsvaart en Hardenberg 

is windpark De Veenwieken 

gepland. In deze nieuwsbrief 

houden de provincie 

Overijssel en de gemeente 

Hardenberg u samen met de 

initiatiefnemers op de hoogte 

van ontwikkelingen rond het 

windpark en de procedures. 

www.windparkdeveenwieken.nl

www.hardenberg.nl/windenergie

www.overijssel.nl/thema’s/ruimtelijke/windenergie

In deze nieuwsbrief:

Het initiatief

Duurzame energieproductie

Milieueffectrapport, voorontwerp 
bestemmingsplan/inpassingsplan

Inspraakprocedure start in  

derde kwartaal 2015

 Meedenken over investeringen 
in het gebied

Ga mee op excursie

Zuidzijde Dedemsvaart, net ten oosten van de kruising Oostwijk – De Veenderij, 

kijkend naar het zuiden onder de hoogspanningsleiding door.
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Het initiatief: 
windpark De Veenwieken

Initiatiefnemers De Wieken 

en Raedthuys Windenergie 

willen samen windpark  

De Veenwieken realiseren

Tien windturbines in windpark De Veenwieken
Windpark De Veenwieken ligt in het gebied tussen de 
Van Rooijenshoofdwijk, de Verlengde 16e Wijk, het 
Ommerkanaal, de Schapendijk, de Dwarsweg en de 
Driehoeksweg. Het plan van de initiatiefnemers richt zich 
op een windpark van in totaal 10 windturbines. Hiervan 
worden 5 windmolens in de gemeente Hardenberg 
geplaatst en 5 windmolens in de gemeente Ommen. 
De initiatiefnemers gaan in hun plan uit van efficiënte 
windturbines met een ashoogte van maximaal 135 meter, 
een rotordiameter van maximaal 110 meter en een 
vermogen van circa 3 MegaWatt per turbine.

Gemeente Hardenberg en provincie Overijssel  
willen meewerken
Het gebied waar windpark De Veenwieken gepland 
is, is in 2009 in de Omgevingsvisie door de provincie 
Overijssel aangewezen als kansrijk zoekgebied voor 
windenergie. Binnen dit zoekgebied blijkt de locatie waar 
De Veenwieken gepland is zeer geschikt te zijn voor de 
realisatie van een windpark.
De gemeenteraad van Hardenberg en Provinciale Staten 
van Overijssel hebben in 2013 in principe ingestemd 
met het voorstel mee te werken aan het plaatsen van 
maximaal 10 windturbines in windpark De Veenwieken. 
De gemeente Ommen heeft aangegeven geen 
medewerking te willen verlenen aan windenergie op haar 
grondgebied. Dat is de reden dat de provincie Overijssel 
betrokken is. Omdat de gemeente Ommen niet mee wil 
werken, hebben de initiatiefnemers het verzoek voor het 
plaatsen van windturbines bij de provincie neergelegd. 
De provincie kan een inpassingsplan vaststellen en is 
daarmee ‘bevoegd gezag’ voor het Ommense deel van 
windpark De Veenwieken. 

Duurzame energieproductie

De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel 
hebben de productie van duurzame energie hoog op de 
agenda staan. Tien windturbines met een ashoogte van 
maximaal 135 meter en een rotordiameter van maximaal 
110 meter en een vermogen van in totaal 30 MegaWatt 
in windpark De Veenwieken kunnen ruim 78 miljoen 
kilowattuur duurzame energie per jaar opwekken. 

Hiermee kunnen bijna 22.500 huishoudens van stroom 
worden voorzien.

De realisatie van windpark de Veenwieken 
levert daarmee een aanzienlijke bijdrage aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente 
Hardenberg en de provincie Overijssel. 

Het gebied waar windpark De Veenwieken gepland is

Vanaf het viaduct Schapendijk over de N36, kijkend naar het noorden
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Milieueffectrapport, voorontwerp 
bestemmingsplan en 
inpassingsplan gereed

Voordat de windmolens daadwerkelijk geplaatst kunnen 
worden, worden verschillende ruimtelijke procedures 
doorlopen. De gemeente en provincie zorgen er samen 
voor dat alle procedures rond het windpark op elkaar 
afgestemd worden, zodat de verschillende rapporten en 
plannen op hetzelfde moment ter inzage worden gelegd. 
Het milieueffectrapport en de voorontwerpen van het 
bestemmingsplan en inpassingsplan zijn gereed. 

Een voorontwerp is een eerste concept dat voor 
inspraak wordt aangeboden. Dit is geregeld in de 
inspraakverordeningen van de gemeente en de provincie. 
Uit deze plannen blijkt waar de windturbines geplaatst 
worden, wat de hoogte is, enzovoort.

Milieueffectrapport
In de Wet milieubeheer is geregeld dat voor bepaalde 
activiteiten een milieueffectrapport (MER) moet worden 
opgesteld om te borgen dat milieuinformatie bij de 
besluitvorming wordt betrokken. Dit is ook het geval 
bij windpark De Veenwieken. In het milieueffectrapport 
wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor het milieu 
van het windpark. 

Meerdere alternatieven onderzocht  
in het milieueffectrapport
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is het uitgangspunt 
geweest voor het milieueffectrapport. Hierin staat 
uitgebreid omschreven welke specifieke milieueffecten 
die de ontwikkeling van het windpark met zich mee 
kan brengen onderzocht moeten worden en met welke 
diepgang. Deze notitie heeft in 2014 ter inzage gelegen. 
De gemeenteraad van Hardenberg heeft ingestemd met 
de notitie en de commissievergadering van Provinciale 
Staten heeft de notitie behandeld. Het MER voor De 
Veenwieken is in de eerste helft van 2015 opgesteld. 

Om de verschillen in milieueffecten te kunnen laten zien 
en om uiteindelijk een weloverwogen besluit te kunnen 
nemen, zijn naast het plan van de initiatiefnemers voor 
10 windturbines met een ashoogte van maximaal 135 
meter en een rotordiameter van maximaal 110 meter, 
een viertal alternatieven onderzocht: een invulling met 16 
windturbines, een minimale invulling met 8 turbines, een 
alternatief met 15 kleinere turbines en het plan van de 
initiatienemers voor 10 turbines maar met een ashoogte 
van maximaal 100 meter. 

Voorkeursalternatief: 10 windmolens met een 
ashoogte van maximaal 135 meter
De vijf onderzochte alternatieven zijn beoordeeld 
op uitvoerbaarheid, de milieueffecten (geluid en 
slagschaduw, veiligheid, ecologie, landschap, duurzame 
energieopbrengst) en er is gekeken naar economische 
overwegingen zoals de opbrengsten van de turbines. 
Uit het onderzoek blijkt dat alle alternatieven uitvoerbaar 
zijn. De onderlinge verschillen op het gebied van geluid en 
slagschaduw zijn klein, alle varianten kunnen voldoen aan 
de normen die hiervoor gelden. Hoe meer windturbines 
geplaatst worden, hoe groter de ecologische effecten 
zijn. Bij de alternatieven met een hogere ashoogte is de 
‘vrije ruimte’ onder de turbines groter, waardoor het 
aantal aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen 
iets kleiner is dan bij lagere turbines. De invloed op het 
landschap en de zichtbaarheid van de turbines worden 
vooral bepaald door de ashoogte en het aantal turbines. 
Kleinere turbines met een ashoogte tot 100 meter zijn 
minder zichtbaar op grote afstand, maar het verschil 
tussen grote en kleine turbines is in de directe omgeving 
van de turbines beperkt. De alternatieven met een hogere 
ashoogte hebben de hoogste elektriciteitsproductie. 

 Alternatief Beschrijving

1 Voornemen op  • 10 turbines van circa 3 MW 
 135 meter ashoogte • ashoogte tot 135 meter en rotordiameter van 90-110 meter
  • opgesteld vermogen van circa 30 MW
2 Maximale invulling • 16 turbines van circa 3 MW
  • ashoogte tot 135 meter en rotordiameter van 90-110 meter
  •  maximale energieopbrengst met voor het gebied geschikte windturbines,  

met voldoende borging van een goede leefomgeving
  • grid in meest compacte opstelling
  • opgesteld vermogen van circa 48 MW
3 Minimale invulling • 8 turbines van circa 3 MW 
   • ashoogte tot 100 meter en rotordiameter tot 90-100 meter
  • opgesteld vermogen van circa 24 MW
4  Kleinere turbines • 15 windturbines van circa 2 MW
  • ashoogte tot 80 meter en rotordiameter van 80-90 meter
  • opgesteld vermogen van circa 30 MW
5 Voornemen op 100 meter • 10 turbines
  • ashoogte 100 meter en rotordiameter van 90-110 meter
  • gelijke turbineposities als voornemen 
  • opgesteld vermogen van circa 30 MW

Voorkeursalternatief
Overzicht alternatieven
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Deze turbines produceren dan ook meer duurzame 
energie en zijn kostenefficiënter. Al met al wordt in het 
milieueffectrapport geconcludeerd dat een alternatief 
met 10 windmolens met een ashoogte van maximaal 135 
meter en een rotordiameter van maximaal 110 meter 
de voorkeur heeft. Dit is het voorkeursalternatief dat in 
het voorontwerp bestemmingsplan en inpassingsplan is 
opgenomen. 

Bestemmingsplan en inpassingsplan
Het bouwen en gebruiken van windturbines moet passen 
binnen het geldende bestemmingsplan. Omdat dit op dit 
moment niet het geval is, is een nieuw bestemmingplan 
voor De Veenwieken gemaakt. 

Een bestemmingsplan en een inpassingsplan
In een bestemmingsplan/inpassingsplan zijn de gebruiks- 
en bouwmogelijkheden voor een gebied vastgelegd. 
Dit is een juridisch bindend document voor overheid, 
burgers en bedrijven. De gemeente Hardenberg heeft 
een bestemmingsplan gemaakt voor het deel van het 
windpark dat in de gemeente Hardenberg ligt. Omdat de 
gemeente Ommen heeft aangegeven geen medewerking 
te willen verlenen aan een windpark, heeft de provincie 
Overijssel een inpassingsplan gemaakt voor het deel 
dat in de gemeente Ommen ligt. Een inpassingsplan is 
een bestemmingsplan dat wordt vastgesteld door de 
provincie. De Crisis- en Herstelwet verplicht de provincie 
Overijssel een inpassingsplan te maken, wanneer een 
gemeente geen medewerking wil verlenen aan een 
windpark. In de wet ruimtelijke ordening is geregeld 

dat de provincie een inpassingsplan kan maken dat 
boven het gemeentelijke bestemmingsplan gaat. Het 
bestemmingsplan en inpassingsplan voor De Veenwieken 
zijn inhoudelijk nagenoeg gelijk omdat het ruimtelijk 
gezien om één plan gaat.

Wat is er geregeld in het bestemmingsplan/
inpassingsplan?
Het milieueffectrapport levert de milieuinformatie ten 
behoeve van de onderbouwing van het bestemmingsplan 
en van het inpassingsplan. De precieze locaties 
van de windturbines in het gebied, worden in het 
bestemmingsplan en inpassingsplan vastgelegd. 
Dit zijn de locaties uit het voorkeursalternatief. 
Deze locaties krijgen in het bestemmingsplan een 
‘bedrijfsbestemming’. De grond waarboven de wieken 
draaien krijgen een dubbelbestemming zodat deze 
gronden voor agrarische doeleinden gebruikt kunnen 
blijven worden. In het bestemmingsplan wordt ook 
geregeld waar wegen worden aangelegd om de turbines 
te onderhouden en waar kabels en leidingen moeten 
worden gelegd. In de regels van het bestemmingsplan 
wordt vastgelegd dat het windturbinepark een ashoogte 
van minimaal 99 en maximaal 135 meter mag hebben. 

Omgevingsvergunning
Voordat de windmolens gebouwd mogen worden, 
moeten de initiatiefnemers een omgevingsvergunning 
aanvragen. De omgevingsvergunning bevat voorschriften 
voor de bouw van de windmolens, maar ook 
voorschriften voor als de windmolens in bedrijf zijn. 

Inspraakprocedure start
in derde kwartaal 2015

De procedures om de komst van het windpark mogelijk 
te maken, gaan in het derde kwartaal van 2015 van start 
en duren circa anderhalf jaar. 

Voorontwerpen ter inzage
De colleges van burgemeester en wethouders (B&W)
van de gemeente Hardenberg en Gedeputeerde Staten 
(GS) van Overijssel leggen de voorontwerpen van het 
milieueffectrapport, bestemmingsplan en inpassingsplan 
voor aan de gemeenteraad van Hardenberg en 
Provinciale Staten (PS) van Overijssel. Als de raad en 
PS ermee instemmen, start de inspraakprocedure en 
worden het milieueffectrapport en de voorontwerpen 
van het bestemmingsplan en inpassingsplan gedurende 
een periode van 6 weken ter inzage gelegd. U hebt dan 
de mogelijkheid te reageren op de plannen door een 
inspraakreactie in te dienen. De ter inzage legging wordt 
op de gebruikelijke wijze gepubliceerd op de website van 
de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel, op 
de gemeentelijke informatiepagina in de Dedemsvaartse 
Courant, in Vechtdal Centraal en in De Stentor. 

Hoe ziet het vervolg van de procedure eruit?
De inspraakreacties op het milieueffectrapport en 
de voorontwerpen van het bestemmingsplan en 
inpassingsplan worden in de plannen verwerkt. 
Vervolgens worden het milieueffectrapport en het 
ontwerp bestemmingsplan/inpassingsplan inclusief 
het inspraakverslag door de colleges van B&W en GS 
vastgesteld en opnieuw gedurende een periode van 
6 weken ter inzage gelegd. Hiermee start de officiële 

voorbereidingsprocedure die is voorgeschreven in de Wet 
ruimtelijke ordening. Tegelijkertijd wordt ook de ontwerp 
omgevingsvergunning waarmee toestemming wordt 
gegeven om de windturbines te bouwen ter inzage gelegd. 
Tijdens de periode van ter inzage legging is het mogelijk 
zienswijzen in te dienen bij de gemeenteraad. Deze 
zienswijzen worden aan de gemeenteraad voorgelegd met 
een tekstvoorstel om op de zienswijze te reageren.  

Daarna worden het bestemmingsplan, inpassingsplan, 
milieueffectrapport en de omgevingsvergunning aan de 
gemeenteraad en Provinciale Staten aangeboden voor 
vaststelling. Na vaststelling door de gemeenteraad en PS, 
wordt gesproken van een vastgesteld bestemmingsplan/
inpassingsplan. 

Inloopbijeenkomst
Rond de ter inzage legging organiseren de gemeente Hardenberg 
en de provincie Overijssel een inloopbijeenkomst. Tijdens deze 
bijeenkomst kunt u de voorontwerpen van het milieueffectrapport, 
bestemmingsplan en inpassingsplan bekijken. Medewerkers van 
de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel, maar ook de 
initiatiefnemers, zijn aanwezig om een toelichting te geven en uw 
vragen te beantwoorden. De inloopbijeenkomst is gepland op 27 
oktober 2015 in De Baron in Dedemsvaart. Deze datum is nog onder 
voorbehoud, omdat de gemeenteraad en Provinciale Staten eerst in 
moeten stemmen met de plannen. U ontvangt een uitnodiging voor 
de inloopbijeenkomst. 

Voorontwerp Ontwerp Besluiten

2015 2016

Besluit B&W en  
GS voorontwerp  

bestemmingsplan/ 
inpassingsplan en 

MER

Besluit  
gemeenteraad en  
PS voorontwerp 

bestemmingsplan/ 
inpassingsplan en 

MER

Ter inzage  
voorontwerp  

bestemmingsplan/
inpassingsplan en 

MER (6 weken)

Reageren op  
inspraakreacties 

voorontwerp  
bestemmings-

plan/inpassings-
plan en MER

Aanpassen  
bestemmingsplan/ 

inpassingsplan, 
opstellen  

omgevings- 
vergunning

Vaststellen  
ontwerp  

bestemmingsplan/ 
inpassingsplan, 

MER en  
omgevings- 
vergunning  

door B&W en GS

Ter inzage  
ontwerp  

bestemmingsplan/ 
inpassingsplan, 

MER en  
omgevings- 
vergunning  
(6 weken)

Reageren op 
zienswijzen 

ontwerp  
bestemmings-

plan/inpas-
singsplan,
MER en  

omgevings-
vergunning

Aanpassen 
bestemmings-

plan/inpas-
singsplan, 

omgevings-
vergunning

Vaststellen 
bestemmings-

plan/inpas-
singsplan, 
MER en 

omgevings-
vergunning 

incl. zienswij-
zenverslag 
door B&W  

en GS

Vaststellen 
bestemmings-

plan/inpas-
singsplan, 

MER,  
omgevings-
vergunning 

incl. zienswij-
zenverslag 

door  
gemeente-
raad en PS

Ter inzage  
bestemmings-

plan/inpas-
singsplan, 

MER, 
omgevings-
vergunning 

incl. zienswij-
zenverslag  
(6 weken)



Zowel de gemeente Hardenberg als de provincie 
Overijssel hebben aangegeven dat zij het belangrijk 
vinden dat de initiatiefnemers van het windpark in ruil 
voor de ondernemersruimte die zij krijgen, investeren in 
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Dit is vastgelegd 
in de Omgevingsverordening van de provincie onder 
de noemer ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ 
(KGO). Zodra de windturbines draaien, storten de 
initiatiefnemers een bedrag van € 1.500 per MegaWatt 
per jaar, gedurende een periode van 10 jaar in een 
landschapsfonds. Het geld is bedoeld voor investeringen 

in het gebied rond het windpark, om ervoor te zorgen 
dat het gebied ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om 
in te wonen en te ondernemen. Samen met bewoners 
en belanghebbenden in het gebied wordt een goede 
bestemming gezocht voor het geld.  Dit gebeurt tijdens 
werkateliers onder begeleiding van AtelierOverijssel. In 
juni is al een eerste werkatelier gehouden met een kleine 
groep bewoners. De deelnemers hebben aangegeven 
de ateliers te willen vervolgen nadat de gemeenteraad 
en Provinciale Staten een besluit hebben genomen over 
windpark De Veenwieken. 

Meedenken over investeringen in het gebied

Hoe groot is een windturbine van 135 meter en hoeveel 
geluid maakt zo’n turbine nou echt? Initiatiefnemers 
De Wieken BV en Raedthuys Windenergie BV nodigen 
u uit om moderne windturbines te bekijken. Op 
zaterdag 12 september kunt u mee met een excursie 
naar windturbines die gebouwd zijn in Lelystad. U ziet 
dan het verschil in hoogte tussen turbines met een 
ashoogte van 99 meter en 135 meter en kunt zelf de 
windturbines ervaren. Deelname aan de excursie is gratis. 
De bus vertrekt rond 09.00 uur vanaf het gemeentehuis 
Hardenberg. We verwachten rond 14.00 uur weer  
terug te zijn in Hardenberg. Aanmelden voor de excursie 
is noodzakelijk en kan tot 7 september via  
info@windparkdeveenwieken.nl. Vermeld bij uw 
aanmelding uw contactgegevens en met hoeveel 
personen u deel wilt nemen. Na uw aanmelding ontvangt 
u een bevestiging met de informatie over de exacte 
vertrektijd en -locatie. 

Hoe zien de 
windturbines eruit? 
Ga mee op excursie!

Wilt u meer weten over windpark De  
Veenwieken? Neem dan een kijkje op  
www.windparkdeveenwieken.nl. Hier vindt u 
informatie van de initiatiefnemers, een overzicht 
van de veelgestelde vragen en kunt u filmpjes 
bekijken. Op de website van gemeente Hardenberg 
en provincie Overijssel vindt u meer informatie over 
de procedures: www.hardenberg.nl/windenergie of  
www.overijssel.nl/thema’s/ruimtelijke/windenergie. 
U kunt ook contact opnemen 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.

Meer weten?

www.windparkdeveenwieken.nl

Deze vastgestelde plannen worden opnieuw voor 
een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Er is dan 
gelegenheid om beroep in te stellen bij de Raad van 
State. Na afloop van deze beroepstermijn van 6 weken, 
treden de plannen in werking, tenzij er een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad 
van State. Het bestemmingsplan/inpassingsplan wordt 
onherroepelijk de dag na afloop van de ter inzage 
legging van het vastgestelde plan, tenzij er bij de Raad 
van State beroep is ingesteld. In dat geval wordt het plan 

pas onherroepelijk na de uitspraak van de Raad van State 
over het ingestelde beroep, afhankelijk van de strekking 
van de uitspraak. 

Deze ruimtelijke procedures duren normaliter anderhalf 
jaar. De bouw van de windturbines kan starten zodra 
het bestemmingsplan in werking is getreden en de 
omgevingsvergunning is verstrekt. Dit is volgens de 
huidige planning in de loop van 2017. Windpark De 
Veenwieken kan dan in 2018 gerealiseerd zijn. 


