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Verslag overleg Waarborgcommissie 
 
Datum  :  Woensdag 3 juli 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. Er zijn geen mededelingen. 

 
2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering    

De opendag wordt toegevoegd als agendapunt 5. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld. 

 
3. Gebruik van de afgesproken transportroute; 

Kay geeft een presentatie. (zie bijlage) De volgende punten komen aan bod: 
1. Milesstones 
2. Planning en voortgang 
3.  Omgevingsmanagement 
4. Rondvraag 
 
In de volgende nieuwsbrief aandacht voor de situatie m.b.t. afzetten van de Schapenweg.  

 
4. Voortgang werkzaamheden; 

Zie punt 3. 
 

5. Opendag 
Op zaterdag 7 september zal de opendag plaatsvinden van 10.00-17.30 uur. 
Vertrek vanaf de Bootsman met elektrische wagens. In totaal kunnen circa 150 a 160 personen het 
gebied in. (Circa 22 personen per groep) De tour door het gebied duurt anderhalf uur. 
Uitnodiging gaat naar omwonenden in 1500 mtr. gebied. Inschrijving kan via website tot 1 aug.  
Zijn er niet voldoende aanmeldingen dan gaat inschrijving open. 
In de uitnodiging voor de opendag vermelden dat omwonenden zich kunnen aanmelden voor de 
nieuwsbrief. Actie Dirk jan 
Op de opendag zal 1 windturbine staan en van 1 windturbine liggen de onderdelen op locatie. 
Alle partijen zijn aanwezig om toelichting te geven. Vraag is of de WBC ook aanwezig zijn wil zijn. 
WBC komt hierop terug. Actie Mario 
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6. Besteding participatiegelden  
Wachten is op brief van Provincie met toestemming om de participatiegelden over te hevelen 
naar KGO. Gesprek hierover is niet doorgegaan, is door provincie (gedep.Traag) afgezegd. 
 

7. Voortgang werkgroep KGO 
Er is een projectenlijst gemaakt, waarop een reactie van gemeente en provincie is geweest. 
Eind juli staat bijeenkomst gepland waarin een scan zal plaatsvinden welke projecten uitvoerbaar 
zijn. Kansrijke projecten zullen eind van het jaar gepresenteerd worden aan omwonenden. 

 
8. App omwonenden – slagschaduw 

Er is nog geen offerte binnen Topwind. 
 

9. Datum volgende vergadering 
Dinsdag 3 september, 20.00 uur in de bouwkeet. 

 
10. Rondvraag & sluiting 

Er is niets voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering. 


