Waarborgcommissie windpark De Veenwieken
Tijdens opstart, bouw en exploitatie van windpark De Veenwieken is een waarborgcommissie
actief. Deze commissie is aanspreekpunt voor bewoners in het gebied en streeft ernaar meldingen
van omwonenden met betrekking tot het windpark op informele wijze af te handelen. Voor
formele meldingen dienen bewoners zich tot het bevoegd gezag te wenden. Dit document
omschrijft de werkwijze van de waarborgcommissie.
Doel
De waarborgcommissie bewaakt op informele wijze de effecten die het windpark heeft voor het
woon-, leef- en werkklimaat in het gebied waar de windmolens worden geplaatst. De normen die
daarvoor gelden vormen daarbij een belangrijk kader. Op het moment dat de normen niet worden
overschreden, maar er toch meldingen komen van bewoners van het gebied, neemt de commissie
deze melding op informele wijze in behandeling. Indien nodig verwijst de waarborgcommissie door
naar bevoegd gezag voor formele afhandeling van meldingen.
Taken
- Het vormen van een duidelijk en goed functionerend informeel aanspreekpunt voor
bewoners van het gebied inzake het windpark.
- Bewaken van correcte en tijdige informatievoorziening inzake ontwikkelingen rond het
windpark door initiatiefnemers en overheden richting bewoners van het gebied.
- Informatievoorziening richting bewoners van het gebied die een formele melding willen
indienen over hinder die zij van het windpark ondervinden.
- Het doorverwijzen naar bevoegd gezag voor formele afhandeling van meldingen.
- Het bewaken van de afhandeling van formele meldingen door bevoegd gezag, indien de
melder daarmee uitdrukkelijke instemt.
- Het coördineren van de informele afhandeling van meldingen van bewoners van het gebied
in overleg met de exploitanten en/of bevoegd gezag, voor zover de melder daarmee
uitdrukkelijk instemt, door middel van:
o het vastleggen van alle meldingen;
o het in beeld brengen van mogelijke oplossingen;
o het verzoeken om nadere onderzoeken (door externe deskundigen) bij de
exploitanten, indien er sterke aanwijzingen zijn dat de regels en/of wettelijke
normen of afspraken met omwonenden niet worden nageleefd;
o het terugkoppelen van de status van informele afhandeling van een melding richting
melder;
o het adviseren van bewoners in het gebied over meldingen die niet op informele
wijze worden opgelost.
- Het afleggen van verantwoording over het eigen functioneren richting de bewoners van het
gebied.
Samenstelling
De waarborgcommissie bestaat uit 7 leden:
 3 omwonenden uit het gebied (Junne/Stegeren, Ommerkanaal, Arriën, Dedemsvaart)
 1 vertegenwoordiger van Raedthuys Windenergie
 1 vertegenwoordiger van De Wieken
 1 vertegenwoordiger van de gemeente Hardenberg
 1 vertegenwoordiger van de gemeente Ommen
Bij iedere vergadering is een medewerker van de provincie Overijssel aanwezig als
vertegenwoordiging van het bevoegd gezag van de omgevingsvergunning voor Ommens
grondgebied.

Werkwijze
- De commissie kiest uit haar leden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
- Het voorzitterschap en penningmeesterschap ligt bij één van de bewoners.
- De voorzitter draagt zorg voor het opstellen van de agenda en de agendaplanning van de
waarborgcommissie.
- Het secretariaat wordt verzorgd door een vertegenwoordiger van de overheid.
- Besluiten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen. Per lid kan 1 stem
worden uitgebracht.
- De vertegenwoordigers van overheid en initiatiefnemers brengen kennis en ervaring in op
hun vakgebied.
- De vertegenwoordigers van bewoners brengen hun ervaringen in en betrekken zelf hun
achterban bij hun inbreng.
- De vertegenwoordigers van bewoners verdelen de taken binnen commissie op inhoud.
- De leden van de waarborgcommissie zijn vrij om alle verkregen informatie te bespreken met
hun eigen achterban, dan wel op andere wijze in te brengen in bredere kring, indien
eventueel betrokken melders hiermee uitdrukkelijk instemmen.
- Van informatie die leden van de waarborgcommissie verkrijgen van een bredere groep/hun
achterban kan melding worden gemaakt in de waarborgcommissie.
- De waarborgcommissie kan ook worden gebruikt door de initiatiefnemers om extra
communicatie te plegen naar de omgeving. Het ontslaat de initiatiefnemers echter niet van
hun verantwoordelijkheid om zelf ook zorg te dragen voor communicatie naar de omgeving.
Vergaderingen
- De waarborgcommissie is uiterlijk een half jaar voor de start van de bouw van de
windmolens actief.
- Uitgangspunt is dat de waarborgcommissie tijdens de bouw van de windmolens maximaal 1
keer per 6 weken bij elkaar komt. Hier wordt gelet op de aard van de bouwwerkzaamheden
flexibel mee omgegaan.
- De waarborgcommissie komt in het 1e jaar waarin de windmolens in bedrijf zijn ieder
kwartaal bij elkaar.
- Vanaf het 2e jaar komt de waarborgcommissie minimaal 2 keer per jaar bij elkaar, of zo veel
vaker als de leden dat wensen of wanneer de situatie daar om vraagt.
- De vergaderingen van de waarborgcommissie zijn openbaar. Hierbij is aandacht voor de
privacy van melders. Meldingen worden in openbaarheid geanonimiseerd besproken, tenzij
de melder instemt met openbare bespreking. Ook in openbare verslaglegging zorgt de
waarborgcommissie ervoor dat meldingen niet herleidbaar zijn naar de melder, tenzij de
melder uitdrukkelijk instemt met openbaarmaking.
- Buiten de vergaderingen om wordt de waarborgcommissie, indien relevant, tussentijds
geïnformeerd over de stand van zaken van het project. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
een maillijst of app-groep.
- Het staat de leden van de waarborgcommissie vrij om zelf onderwerpen die een relatie
hebben met windpark De Veenwieken te agenderen.
Beëindiging waarborgcommissie
- De waarborgcommissie wordt opgeheven als de commissie de voortzetting niet meer
wenselijk of zinvol acht.
Financiën
- De kosten die de waarborgcommissie maakt worden gefinancierd uit een beschikbaar te
stellen deel van de KGO-gelden (bestemd voor maatschappelijke doeleinden in het gebied).

-

Over de besteding van het geld wordt verantwoording afgelegd naar de bewoners van het
gebied.
Kosten kunnen zijn vacatiegelden, onderzoekskosten, kosten voor activiteiten geïnitieerd
door de leden, vergaderkosten.

