Verslag overleg Waarborgcommissie
Datum
Aanwezigen

:
:

Woensdag 14 november 2018
Erik kamphuis (vz), Jenny Vink, Mario den Hoedt, Dirk Jan Matthijsse,
Matthijs Oppenhuizen, Henk Schoonvelde, Willem Jaap de Vries, Sander van Schaik,
Adriaan Bennen, Sandra Hoogenkamp, Klaas Pielman en Wilma Smilde

1. Opening & mededelingen
Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Mededelingen
In verband met de aanwezigheid van Matthijs van Oppenhuizen en Henk Schoonvelde wordt een
kennismakingsronde gedaan.
2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering
Vaststellen agenda
Het plan voor het zonnepark op locatie van windpark wordt als agendapunt 8 toegevoegd.
De agenda gewijzigd vastgesteld.
Vaststellen verslag vorige vergadering
In het verslag zal ‘Green Choice’ worden aangepast naar ‘Greenchoice’.
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.
3. Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement zal de volgende vergadering (8/1/19) worden vastgesteld.
4. Bouwroute voor het zware transport/reguliere transport
Door de gemeente wordt een voorstel gedaan voor wijziging van de route voor het bouwverkeer
richting het noordelijke deel van het windpark. De wijziging wordt voorgesteld i.v.m. de
verkeersveiligheid en om schade aan wegen en bermen te beperken.
Volgens de ‘oude’ route voor het bouwverkeer, rijden vrachtwagens via dezelfde wegen het
gebied in en uit. De kans is daardoor aanwezig dat de vrachtwagens elkaar tegen komen en voor
elkaar moeten uitwijken. Dat kan onveilig zijn voor andere weggebruikers. Bovendien ontstaat zo
schade aan wegen en berm. Voor aanvang transport zal er overigens een o-meting van de wegen
worden uitgevoerd. Zodat eventuele schade naderhand door de initiatiefnemers kan worden
hersteld.
Volgens de nieuwe route wordt de aan- en afvoerroute gescheiden. De vrachtwagens met beton,
zand en grind die naar het noordelijke deel van het windpark gaan, rijden als volgt het gebied in:
 Rotonde Witte Paal
 Coevorderweg
 Zwarte Pad
 Stegerensallee
 Hoopmansveenweg
 Van Rooijens Hoofdwijk
 Verlengde Zestiende Wijk
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Als deze vrachtwagens leeg zijn, volgen zij een andere route het gebied uit. Deze is als volgt:
 Verlengde Zestiende Wijk
 Van Rooijens Hoofdwijk
 Driehoeksweg
 Verlengde 11e Wijk
 Zwarte Pad
 Coevorderweg
 Rotonde Witte Paal
Circa 40 procent van het totale bouwverkeer voor het windpark zal bovenstaande routes gebruiken.
De overige circa 60 procent is bestemd voor de zuidelijke helft van het windpark en volgt een andere
route. Deze route is zoals eerder bekend gemaakt en blijft ongewijzigd (via Ondersloot Noord –
Driehoekweg – Dwarsweg – Schapendijk).
Ook de routes voor de aanvoer van de grote windmolenonderdelen blijven ongewijzigd.
De WBC stemt in met de gewijzigde route voor het bouwverkeer van het noordelijke deel van het
windpark.
De aanwonenden van de nieuwe route zullen middels een brief geïnformeerd worden.
Tevens zal een mailing uitgaan over de gewijzigde route en over de planning. Actie: Matthijs
Het Plaatselijk Belang Dedemsvaart zal ingelicht worden over de wijziging van route.
Actie: Klaas
Mario vraagt nogmaals aandacht voor scholieren die vanaf de Driehoeksweg naar school fietsen. De
aannemer heeft aangegeven aandacht te hebben hiervoor en komt t.z.t. met een voorstel.
Met de afd. communicatie zal worden afgestemd dat een link naar de site van Raedthuys zal worden
vermeld op de pagina van de Veenwieken. Actie: Wilma
5. Uitkomst brief over participatie
In totaal zijn er 3 reacties binnen gekomen op de brief. Deze omwonenden hebben aangegeven dat
ze eerst meer informatie en/of een gesprek wensen. Omdat er zo weinig animo is voor participatie
regeling wordt voorgesteld dat het participatie geld van € 101.595,- in het KGO-fonds wordt
gestort. Op deze manier komt het geld ten goede aan de omwonenden in het gebied.
(Zoals dit ook in de motie is aangegeven)
De PS van de provincie en het college B&W van de gemeente Hardenberg zullen een brief
ontvangen met het voorstel vanuit de WBC het participatie geld in het KGO-fonds te storten. Actie:
Erik/Jenny/Mario
Greenchoice zal contact opnemen met de omwonenden die hebben gereageerd op de brief en een
goed aanbod doen buiten de participatie om. Actie: Sander
6. Uitkomst brief over deelname werkgroep KGO en aandragen projecten
Er hebben zich inmiddels 7 personen zich aangemeld om deel te nemen in de werkgroep KGO. Op
korte termijn zal de eerste bijeenkomst met deze groep ingepland worden. Actie: Mario
7. Stand van zaken/planning uitvoering
KWS is gecontracteerd als aannemer voor de civiele werkzaamheden.
- Week 50: inrichting bouwterrein op de hoek Schapendijk/Dwarsweg.
- Week 2: start aanleg bouwwegen en toegangswegen. Daarnaast worden gelijktijdig de
kraanopstelplaatsen aangelegd.
- Februari: De tijdelijke afrit N36 zal worden aangelegd.
- Maart: aanleg funderingen.
- Juni-oktober: aanvoer hijskranen en windmolenonderdelen.
Stand van zaken veiligheidsplan zal bij Enercon opgevraagd worden. Actie: Willem Jaap
Over de uitvoering zal een apart overleg met de WBC worden ingepland. Actie: Dirk Jan
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8. Plan zonnepark
Matthijs en Henk zijn aanwezig om de WBC te informeren over de voorgenomen plannen van de
fam. Visscher om 20 hectare zonneveld te realiseren in het gebied van het windpark.
Mario geeft aan dat hij voorstander is van nieuwe energie maar dat eerst de daken vol gelegd
moeten worden en daarna pas kostbare landbouwgrond.
WBC wenst niet verder op de hoogte te worden gebracht van verder ontwikkelingen van dit plan.
9. Rondvraag & sluiting.
Rondvraag
Mario: Zou graag gegevens ontvangen over het brongeluid. Actie: Willem Jaap
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Acties
Actienummer
180716-3
181009-1

181009-2

181009-3
181009-4

181009-5

181009-6
181009-7

181009-8

181009-9
181009-10
181009-11
181114-1
181114-2
181114-3

Actie
Huishoudelijk reglement opstellen.
Op de gemeentepagina, onder De Veenwieken, zal een
contactformulier worden aangemaakt waar omwonenden
hun vraag/opmerking/klacht tijdens de bouw van het
windpark kunnen achterlaten.
De PB’s en de provincie zullen op hun website verwijzen
naar het contactformulier de website van de gemeente
Hardenberg.
Telefoonnummers en emailadressen van Jenny, Erik en
Mario op de site van hun plaatselijk belang vermelden.
Adressenlijst maken van leden WBC. Ook zullen Jan Kosters
en Peter van Voorst en de veiligheidsfunctionaris aan de lijst
toegevoegd worden.
Op korte termijn (voor eind oktober) zal een brief naar de
omwonenden in het 1500 meter gebied gestuurd worden
om hen te informeren over de WBC. Daarnaast worden de
omwonenden geïnformeerd over het KGO en
participatiegelden en zal er een oproep worden gedaan wie
zitting wil nemen in de werkgroep KGO. Mario zal input
aanleveren voor deze brief.
Conceptbrief opstellen in afstemming met Carina en het
concept ter goedkeuring aan de WBC voorleggen.
Bij de brief zullen de voorstellen van de initiatiefnemers
voor het besteden van het participatie geld worden
gevoegd. Sander zal een stuk aanleveren over participatie
stroom en Dirk Jan over obligaties.
Tijdens bouw van de windmolens willen de initiatiefnemers
een open dag voor belangstellenden organiseren. Dit zal
plaatsvinden in juli/augustus. Ideeën hiervoor aanleveren.
Presentatie Green Choice bij verslag voegen.
Adriaan zal de motie van de PS doorsturen naar Wilma.
Wilma zorgt ervoor dat de WBC leden deze ontvangen.
Vergadering woensdag 14 november om 19.00 uur in
agenda van de WBC leden zetten.
Mailing uit doen over wijziging route en planning
Brief naar aanwonenden nieuwe route
PB Dedemsvaart informeren over wijziging route

Actiehouder
MdH
WS

PB’s

PB’s
WS

MdH

WS
DJM/SvS

Allen

WS
WS
WS
MO
MO
KP
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181114-4
181114-5

181114-6

181114-7
181114-8
181114-9
181114-10

Link op site WBC doen naar site Raedthuys
De PS van de provincie en het college B&W van de
gemeente Hardenberg zullen een brief ontvangen met het
voorstel vanuit de WBC het participatie geld in het KGOfonds te storten.
Greenchoice zal contact opnemen met de omwonenden die
hebben gereageerd op de brief over participatie en een
goed aanbod doen buiten de participatie om.
Startbijeenkomst werkgroep KGO plannen.
Stand van zaken veiligheidsplan zal bij Enercon opgevraagd
worden.
Over de uitvoering zal een apart overleg met de WBC
worden ingepland.
Gegevens over brongeluid aanleveren bij Mario

WS
EK/JV/MdH

SvS

MdH
WJdV
DJM
WJdV

Besluiten
Besluitnummer Besluit
181009-1
De Waarborgcommissie stelt de regels (d.d. 17/9/18) over de werkwijze van de
Waarborgcommissie vast.

4

