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Verslag overleg Waarborgcommissie 
 
Datum  :  maandag 16 juli 2018 
Aanwezigen : Theo Tijhuis, Willem Jaap de Vries, Adriaan Bennen, Jenny Vink, Erik Kamphuis, Mario 
    den Hoedt, Sandra Hoogenkamp, Klaas Pielman en Wilma Smilde 
 

 
 

1.  Opening & mededelingen 
Voorstel van Mario is om Erik als voorzitter van de Waarborgcommissie aan te wijzen. 
Alle aanwezigen gaan akkoord met dit voorstel. 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 

  
2. Kennismakingsrondje. 

De volgende personen zijn aanwezig: 
Theo Tijhuis – Raedthuys (Zal afwisselen of  met Dirk Jan Matthijsse deelnemen) 
Willem Jaap de Vries -  De Wieken BV 
Adriaan Bennen – Coördinator windenergie Provincie Overijssel 
Jenny Vink – PB Stegeren-Junne 
Erik Kamphuis - PB Arriën 
Mario den Hoedt - PB Ommerkanaal 
Sandra Hoogenkamp – Adviseur RO Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Neemt deel aan dit 
overleg namens de gemeente Ommen 
Klaas Pielman – Projectleider Bestuursdienst Ommen -Hardenberg 
Wilma Smilde – Projectmedewerker Bestuursdienst Ommen-Hardenberg 
 
Op de vraag van Mario of Sandra na de ontvlechting van de bestuursdienst ook blijft deelnemen 
aan de WBC geeft Klaas aan dat het mogelijk is dat er na de ontvlechting iemand anders 
aanschuift om de gemeente Ommen te vertegenwoordigen. 

 
3. Regels over werkwijze vaststellen;  

Mario geeft aan dat de kosten die gemaakt worden door de WBC worden gefinancierd vanuit de 
KGO gelden beschikbaar budget. 
Hiervoor zal  verantwoording naar de omgeving worden afgelegd via de Werkgroep van 
omwonenden omdat die de besteding van de KGO Gelden en participatiegelden oppakken. 
Onder het kopje van financiën zal het hiervoor genoemde worden opgenomen. Actie: Klaas 

   
4. Vergaderdata en locatie; 

De volgende twee vergaderdata worden vastgelegd:  
Dinsdag 9 oktober2018 en dinsdag 8 januari 2019  
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: Buurthuis Ommerkanaal. Mario reserveert een vergaderruimte bij het buurthuis.  
Actie: Mario 
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5. Aanvang uitvoering windpark (planning); 

De planning is als volgt: 
Januari-mrt: Aanleg toegangswegen/kraanstelplaatsen 
Mrt-juni: fundering 
Juli: start bouw 
Eind volgend jaar klaar met bouwwerkzaamheden. 

 
In oktober dit jaar is het  plan zover gereed dat de paragrafen over VGM 
(Verkeer/Gezondheid/Milieu) bekend zijn zodat deze gedeeld kunnen worden met de WBC. 
Begin oktober dit jaar wordt besluit genomen wie de opdracht krijgt voor de  uitvoer van de civiele 
werkzaamheden.  (Wegen/ kraanopstelplaatsen) 
 
Er worden twee aansluitingen gemaakt: één aan de noordkant en één aan de zuidkant. 
Vooraf worden proefsleuven gemaakt om te kijken wat er al aan leidingen liggen.  
 

6. Transportplan  
- Voorstel uit het gebied wordt overgenomen. Route gaat nu via Ondersloot. 

60% van het verkeer met beton/grind gaat hier langs. Door de wijziging van deze route wordt 
een stuk van Driehoeksweg ontzien. 

- Groot transport kan over een weg van 4 mtr. breed, hoeven geen aanpassingen voor gedaan 
te worden. 

- Er is aandacht voor de zorg van omwonenden voor de fietsende kinderen.  
Aannemers die inschrijven voor de uitvoering van het windpark zullen worden uitgedaagd om 
met goede oplossingen te komen.  Dit wordt besproken met WBC.  
Jenny geeft aan dat zij geen ervaringen kan delen van bijvoorbeeld speciale maatregelen 
tijdens oogst periode  

- Er komt een nulmeting voor de huidige wegen. Wanneer er schade wordt veroorzaakt zal dit 
weer in goede staat hersteld worden door initiatiefnemers. 

 
7. Ingediende reactie tijdens inloopbijeenkomst + reactie gemeente/initiatiefnemers (bijgaand 

concept-stuk); 
Leden van de WBC gaan akkoord met het concept-stuk) Matthijs Oppenhuizen (Raedthuys)  zorgt 
dat het document naar de mailinglijst verzonden word. 

 
8. Rondvraag & sluiting. 

Rondvraag 
Mario zal e.e.a. op papier zetten over het huishoudelijk regelement. Actie: Mario  
Er wordt een Werkgroep (WG) van omwonenden samengesteld om de besteding KGO gelden en 
participatiegelden op te pakken. Zij gaan projecten voorbereiden. Vraag aan de exploitanten is om 
wat voor te bereiden ter bespreking en een aantal voorbeelden aan te leveren bij de WG.  Actie: 
Willem/Theo 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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Acties 
 

Actienummer Actie Actiehouder 

180716-1 Regels WBC. Onder het kopje financiën aangeven dat 
kosten v.d. WBC worden betaald uit KGO gelden en dat 
verantwoording hiervoor naar bewoners wordt afgelegd.  

KP 

180716-2 Vergaderruimte regelen in buurthuis Ommerkanaal voor  
9/10/18 en 8/1/19 

MdH 

180716-3 Huishoudelijk reglement opstellen. MdH 

180716-4 Voorbereiden en voorbeelden  besteding KGO en 
participatie gelden aanleveren bij WG. 

WJdV/TT 

 


