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Verslag overleg Waarborgcommissie 
 
Datum  :  Dinsdag 16 april 2019 
Aanwezigen : Omwonenden: Erik kamphuis (vz), Jenny Vink, Mario den Hoedt,  
    Raedthuys: Dirk Jan Matthijsse, 

   De Wieken: Derk Truijens 
   Gemeente Hardenberg: Klaas Pielman 
    Gemeente Hardenberg: Wilma Smilde 
   Ventolines: Kay Woesthuis 
   Enercon: Daniël Wolken 

Afwezig mkg : Provincie OV: Adriaan Bennen 
   Gemeente Ommen: Jan Webbink 
 

 
 

1.  Opening & mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering 
De agenda en het verslag worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Gebruik van de afgesproken transportroute 
Kay geeft een presentatie. (bijgaand) 
In de presentatie komen de volgende zaken aan bod: 
1. Projectorganisatie; 
2. Milestones; 
3. Planning en voortgang; 
4. Omgevingsmanagement; 
5. Rondvraag. 

 
Matthijs Oppenhuizen is het eerste aanspreekpunt. Voor specifiekere zaken is Frank Loonstra 
(Site Manager) het aanspreekpunt. Kay zal het nummer van Frank aan de WBC leden sturen. 
Daarnaast is er altijd iemand aanwezig in de bouwkeet waar je terecht kan met je vragen. 
 
In januari/februari zijn er wat klachten binnengekomen. Deze klachten hadden er mee te maken 
dat de onderaannemer van Enexis zich niet aan de afgesproken route heeft gehouden. Ze konden 
echter ook niet de gehele afgesproken route gebruiken i.v.m. aansluitingen in Ommen en 
Dedemsvaart. De laatste weken zijn geen klachten meer binnengekomen over het transport. 
Wanneer er speciaal transport plaatsvindt wordt de omgeving vooraf geïnformeerd via mailing en 
bericht op de website. Berichtgeving geldt voor 2 á 3 weken voorruit, zodat de informatie actueel 
is en niet meer later gecorrigeerd behoeft te worden. Route wordt hierbij aangegeven. 
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4. Voortgang werkzaamheden; (heien) 

KWS is klaar met civiele werkzaamheden (fase 1). Enercon heeft de werkzaamheden 
overgenomen. 
Momenteel zijn ze op de helft met de hei werkzaamheden, de 4 locaties aan de noordzijde zijn 
klaar. Er komen 26 palen per locatie, alle palen kunnen niet in één dag gedaan worden i.v.m. het 
uitharden van het beton. 
De kraanopstelplaatsen blijven staan, zo ook de wegen. De rest zal t.z.t. weggehaald worden, dit 
betekent automatisch dat er weer transporten plaatsvinden om bijvoorbeeld het puin af te 
voeren. 
De werkzaamheden Enexis zijn zo goed als afgerond. 
 
Justitie heeft gewaarschuwd i.v.m. ongeregeldheden in noord Nederland bij enkele Windparken. 
Bij de Veenwieken zijn uit voorzorg hekken geplaatst ter bescherming van de site. 
 

5. Besteding participatiegelden; 
GS wil graag geïnformeerd worden over de reden waarom er geen draagvlak is vanuit het gebied 
voor participatie. 
Gedeputeerde Traag heeft de WBC (bewoners) uitgenodigd voor een gesprek over de 
participatiegelden. 
 

6. Voortgang werkgroep KGO; 
Gesprek tussen KGO-werkgroep, provincie en gemeente Ommen en Hardenberg heeft onlangs 
plaatsgevonden. Van dit overleg is een verslag gemaakt. 
Afgesproken is dat het participatie geld in het landschapsfonds wordt gestort van beide 
gemeenten. In principe wordt dit geld 50/50 verdeeld. . 
Er is al een aantal ideeën hoe dit geld besteed kan worden, in het najaar zal een keuze gemaakt 
moeten worden. 
 

7. App omwonenden – slagschaduw; 
Vandaag heeft er een gesprek plaatsgevonden met Top Wind. Dit is een bedrijf wat apps maakt. 
Zij werken een voorstel uit voor een app die gekoppeld kan worden aan de turbines. 
Indien dit voorstel wordt goedgekeurd dan zal dit met KGO-geld gefinancierd worden. 
 

8. Plannen gesprek studenten TU en WBC – voorstel is 7 juni; 
Er zal afstemming met de studenten plaatsvinden over het gesprek. Is dit met de hele WBC of 
verschillende geledingen en hoeveel tijd is er nodig. Actie: Dirk Jan 
 

9. Datum volgende vergadering; 
De volgende vergaderingen staan gepland op: 
- Dinsdag 4 juni 
- Woensdag 3 juli 
De afspraken zullen in de agenda’s van de WBC leden worden gepland. Actie: Wilma 
 

10. Rondvraag & sluiting. 
Er is niets voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering. 
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Acties 
 

Actienummer Actie Actiehouder 

181009-8 Tijdens bouw van de windmolens willen de initiatiefnemers 
een open dag voor belangstellenden organiseren. Dit zal 
plaatsvinden in juli/augustus. Ideeën hiervoor aanleveren.  
 
Begin september zal een opendag gepland worden. De 
bedoeling is om 4 rondes met een busje van 25 personen 
rond te rijden. Wellicht dat er nog 3 rondes bij tussen 
worden gepland zodat er 175 omwonenden het park kunnen 
bekijken. De opendag moet nog verder uitgewerkt worden. 

Allen 

190416-1 Afstemming afspraak met studenten TU Dirk Jan 

190416-2 Vergaderafspraken inplannen. Wilma 

 
   


