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Onderwerp Stand van zaken en actuele planning Windmolenpark De Veenwieken 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Begin 2013 hebt u in principe ingestemd met het voorstel om mee te werken aan het plaatsen van 
windturbines in windpark De Veenwieken. In deze brief praten we u bij over de stand van zaken en de 
actuele planning. 

Terugblik 
Windpark De Veenwieken ligt aan de zuidkant van Dedemsvaart, in het gebied tussen de Van 
Rooijenshoofdwijk, de Verlengde 16e Wijk, het Ommerkanaal, de Schapendijk, de Dwarsweg en de 
Driehoeksweg. Het windpark is een initiatief van De Wieken BV en Raedthuys Windenergie B.V. 
Uw principe-uitspraak in 2013 richtte zich op een voorkeursopstelling van in totaal 10 windmolens, met 5 
windmolens op het grondgebied van de gemeente Hardenberg en 5 windmolens op het grondgebied van 
de gemeente Ommen. Omdat de gemeenteraad van Ommen heeft aangegeven niet mee te willen 
werken aan het realiseren van een windpark, hebben de initiatiefnemers van het gedeelte van het 
windpark in de gemeente Ommen het verzoek bij Provinciale Staten (PS) neergelegd. Op basis van de 
Crisis- en Herstelwet heeft PS besloten mee te willen werken aan een inpassingsplan voor het deel van 
het windpark dat in de gemeente Ommen ligt. ü beslist over het bestemmingsplan voor het deel van het 
windpark dat in de gemeente Hardenberg ligt. 

Planning 
Nadat op 4 maart 2015 de exploitatieovereenkomst tussen de initiatiefnemers, de gemeente Hardenberg 
en de provincie Overijssel is ondertekend, zijn de onderzoeken ten behoeve van het milieueffectrapport 
gestart. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, die in oktober 2014 door u is vastgesteld, staat 
uitgebreid omschreven welke specifieke milieueffecten onderzocht worden en met welke diepgang. De 
resultaten van het onderzoek worden momenteel door adviesbureau Pondera Consult verwerkt in het 
milieueffectrapport. Daarnaast worden het voorontwerp inpassingsplan en voorontwerp 
bestemmingsplan opgesteld. De stukken zijn voor het zomerreces gereed. 



Wij zullen het milieueffectrapport en de plannen in de zomermaanden beoordelen en na de zomerter 
instemming aan u voorleggen. De procedures worden op elkaar afgestemd, zodat beide plannen op 
hetzelfde moment ter inzage worden gelegd. De stukken worden dan in het vierde kwartaal van 2015 ter 
inzage gelegd. Tijdens de inzagetermijn organiseren wij een inloopbijeenkomst, specifiek over de 
ruimtelijke procedures. Na de inzagetermijn gaan wij alle inspraakreacties verwerken. In 2016 kunnen 
dan de ruimtelijke procedures voor de ontwerpfase starten. In de ontwerpfase vindt ook de procedure 
voor de omgevingsvergunning plaats. Hiervoor willen wij de coördinatieregeling toepassen. Wij 
informeren u eind 2015 opnieuw over de ruimtelijke procedures die in 2016 plaatsvinden. 

Informatiemarkt 
De initiatiefnemers vinden het belangrijk kennis te maken met de omgeving van het windpark. Daarom 
hebben zij op 8 april 2015 een informatiemarkt georganiseerd over windpark De Veenwieken. De avond 
is drukbezocht met ruim 100 belangstellenden. Tijdens een plenair deel hebben aanwezige deskundigen 
antwoord gegeven op vragen uit de zaal. Daarna was er een informatiemarkt waar ook gemeente en 
provincie vertegenwoordigd waren om uitleg te geven over de ruimtelijke procedures. Op de 
informatiemarkt is de voorkeursopstelling van de initiatiefnemers in 3D getoond. Op verzoek van 
bezoekers van de informatiemarkt, hebben de initiatiefnemers een filmpje gemaakt van het windpark 
met de voorkeursopstelling. In dit filmpje wordt het windpark vanuit drie verschillende standpunten 
bekeken, op een ashoogte van 100 en 135 meter. U vindt het filmpje op de website die de 
initiatiefnemers onlangs gelanceerd hebben: www.windparkdeveenwieken.nl. Hier staat ook een 
overzicht van de meest gestelde vragen tijdens de informatiemarkt. 

Werkateliers 
U hebt bij uw principe-uitspraak in 2013 aangegeven dat u het belangrijk vindt dat omwonenden kunnen 
meeprofiteren van het initiatief. Naast financiële participatie, investeren de initiatiefnemers ook in de 
ruimtelijke kwaliteit rond het windpark, op basis van de regeling 'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving'. 
Wij willen samen met de inwoners van het gebied rond het windpark nadenken over de wijze waarop 
deze financiële investering besteed wordt in het gebied. Hiervoor organiseren wij zogenaamde 
'werkateliers'. Voor het zomerreces wordt gestart met het eerste werkatelier. Deze werkateliers worden 
begeleid door AtelierOverijssel. 

Meer informatie over windpark De Veenwieken vindt u op onze website 
(http://www.Overijssel.nl/thema's/ruimtelijke/windenergie/windpark-hardenberg) of op de website van 
de initiatiefnemers: www.windparkdeveenwieken.nl. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 
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