
Plaatselijk Belang Arriën   
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal 
Plaatselijk Belang Dedemsvaart 
Plaatselijk Belang Stegeren/Junne   
 

 
 
Aan de bewoners van  
«ADRES»«HUISNUMMER»«HUISLETTER» 
«POSTCODE» «WOONPLAATS» 
 
 
 
 
Datum:  20 juni 2018  
Onderwerp:  Voorstel voor waarborgcommissie en werkgroep 
 

Geachte omwonende, 

Op dinsdag 26 juni 2018 organiseren de initiatiefnemers van windpark De Veenwieken een 

inloopavond over de bouw van de tien windmolens in ons gebied en het transport dat hiervoor nodig 

is. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de initiatiefnemers. Ook is hiervan melding gemaakt in de 

onlangs verschenen nieuwsbrief over De Veenwieken. Vertegenwoordigers van de Plaatselijk 

Belangen Arriën,  Buurtschap Ommerkanaal, Dedemsvaart en Stegeren/Junne zijn deze avond 

aanwezig om uw vragen over het voorstel tot het instellen van een waarborgcommissie te 

beantwoorden. In deze brief leest u meer over ons voorstel. 

 

Voorstel waarborgcommissie 

In januari 2017 hebben wij u een brief gestuurd over de mogelijkheid om een waarborgcommissie op 

te richten. In de afgelopen periode hebben wij dit plan verder uitgewerkt in een concreet voorstel. 

De waarborgcommissie bestaat volgens het voorstel uit vertegenwoordigers van de exploitanten, 

omwonenden en van de gemeenten Ommen en Hardenberg. Een vertegenwoordiger van de 

provincie Overijssel woont de vergaderingen bij. De waarborgcommissie functioneert als 

aanspreekpunt voor omwonenden met vragen of meldingen over het windpark. Ook wil de 

commissie zich inzetten om de leefbaarheid in ons gebied te waarborgen. Bij eventuele overlast, kan 

de waarborgcommissie zich bezighouden met logistieke of technische onderzoeken.  

 

Investeren in het gebied of financiële participatie 

Zoals u in de onlangs verschenen nieuwsbrief van de exploitanten en de overheden hebt kunnen 

lezen, komen er financiële middelen beschikbaar om te investeren in het gebied of voor financiële 

participatie. Het voorstel is dat de omwonenden die zitting hebben in de waarborgcommissie een 

werkgroep instellen die zich buigt over een verantwoorde besteding van deze financiële middelen. 

Deze werkgroep legt hierover rekening en verantwoording af aan de provincie Overijssel. 

 

 

  



Medewerking exploitanten, gemeenten en provincie 

De exploitanten, de beide gemeenten en de provincie willen meewerken aan de totstandkoming van 

de waarborgcommissie. Zij zien hierin de mogelijkheden om vragen over of ervaringen met het 

windpark op een informele manier met elkaar te bespreken.  De provincie Overijssel heeft toegezegd 

dat een deel van de financiële middelen die beschikbaar zijn voor investeringen in het gebied, mogen 

worden besteed aan onkosten van de waarborgcommissie.  

 

Uw instemming 

Na de uitspraak van de Raad van State eind vorig jaar is het zeker dat de windmolens in ons gebied 

worden gebouwd. Daarom vragen wij u nu om in te stemmen met het instellen van een 

waarborgcommissie en de werkgroep inzake de besteding van de financiële middelen. De 

waarborgcommissie en werkgroep kunnen alleen goed functioneren met de ondersteuning van 

omwonenden. Hebt u bezwaren tegen het instellen van een waarborgcommissie? Dan vragen wij u 

dit uiterlijk 1 juli 2018 kenbaar te maken bij het plaatselijk belang van uw woongebied. Ook als u zelf 

zitting wilt nemen in de commissie of een werkgroep, of wanneer u ideeën hebt, vragen wij u contact 

met ons op te nemen. Het streven is om bij geen bezwaar de waarborgcommissie eind september te 

installeren. Als u geen prijs stelt op berichten over de waarborgcommissie of werkgroep, kunt u dit 

ook kenbaar maken bij uw plaatselijk belang.  

 

Tot ziens op 26 juni 

Uiteraard geven wij u tijdens de inloopavond op 26 juni graag een nadere toelichting. Wij hopen u 

dan te mogen begroeten.   

 

Met vriendelijke groet, 

PB Dedemsvaart  info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl  Peter Schlepers 

PB Arriën   secretaris@pb-arrien.nl    Erik Kamphuis 
 
PB Stegeren/Junne  info@pbstegerenjunne.nl   Jenny Vink 

PB Buurtschap Ommerkanaal    info@pbbo.info     Mario den Hoedt 
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