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Concept-Verslag overleg Waarborgcommissie 
 
Datum  :  Dinsdag 22 januari 2019 
Aanwezigen : Omwonenden: Erik kamphuis (vz), Jenny Vink, Mario den Hoedt,  
    Raedthuys: Dirk Jan Matthijsse, 

   De Wieken: Derk Truijens 
   KWS: Jan Talen 
   Gemeente Ommen: Jan Webbink 
   Gemeente Hardenberg: Klaas Pielman  

Afwezig mkg : Provincie OV: Adriaan Bennen 
   Gemeente Hardenberg: Wilma Smilde 
 

 
 

1.  Opening & mededelingen 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
Mededelingen 

- Omdat de samenstelling van de WBC enigszins is gewijzigd wordt er eerst een voorstelronde 
gedaan. Derck Truijens vertelt dat De Wieken b.v. zijn aandelen heeft overgedragen aan een 
consortium van Greenchoice, Windunie en ABN AMRO Energy Transition Fund. 
Jan Webbink neemt zitting in de WBC vanuit de gemeente Ommen.  
Jan Talen is hoofduitvoerder KWS en zal een toelichting op de uitvoering geven. 
Leden WBC aanpassen op de website. Actie: Wilma 

-  Matthijs Oppenhuizen heeft met een collega in het gebied tasjes afgegeven met hesjes en 
fietsverlichting. Bij schoolkinderen aandacht gevraagd voor transport de komende tijd. De 
uitvoerder heeft bij de chauffeurs aandacht gevraagd voor schoolkinderen. Het gaat om ongeveer 
25 adressen waar kinderen wonen. 

- Open dag organiseren: eind augustus/ begin september. De initiatiefnemers zoeken een locatie 
waar auto’s kunnen staan. Mensen kunnen inschrijven in tijdblokken, zodat mensen kunnen 
worden rondgeleid. Alleen met inschrijving kun je op de locatie worden rondgeleid. Voorkeur 
eerste zaterdag na de zomervakantie.  
 

2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering 
Vaststellen agenda 
Werkgroep KGO wordt toegevoegd aan agenda onder punt 6. 
Vaststellen verslag vorige vergadering 
WBC stuurt een brief aan GS en B&W over participatie. 

 
3.  Huishoudelijk regelement (bijgaand) ter vaststelling 

Klaas Pielman geeft aan dat er een overleg is geweest tussen de gemeente en provincie over de 
besteding van het KGO budget. De bedoeling is dat het gebied veel zeggenschap krijgt bij de 
besteding. De werkgroep beslist echter niet over de besteding. De werkgroep kan projecten 
voordragen en uitwerken. De penningmeester heeft niet de bevoegdheid om het geld te beheren.  
Op korte termijn zal er een afspraak worden belegd tussen de werkgroep KGO, provincie 
Overijssel en gemeente Hardenberg en gemeente Ommen. Dan kan de werkwijze worden 
besproken. Bijkomende voordeel is dat de provincie kan worden gevraagd om cofinanciering.  
Normaal gesproken wordt het KGO budget in het landschapsfonds gestort.  
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4. Toelichting uitvoering - Jan Talen/KWS   
Op 7 januari zijn de werkzaamheden begonnen.  

- Ontgraven van wegen.  
- Aanleggen van duikers.  
- Puintransport zou morgen beginnen, maar is geminimaliseerd i.v.m. sneeuw.  
- Week 10 start heien. Daarna betonstorten. 
- Verbreden van de schapendijk is gestart. Wordt 5 meter. Toegangswegen naar molens wordt 4 

meter.  
- BAM: legt kabels voor Enexis.  
- Als in het gebied wordt geconstateerd dat men zich niet houdt aan de bouwroutes, kan men 

dat melden bij Jan Talen. Overigens wordt opgemerkt dat andere aannemers ook 
werkzaamheden in het gebied uitvoeren. Dit kan voor verwarring zorgen, omdat deze 
aannemers zich natuurlijk niet hoeven te houden aan de bouwroute.  

- Er worden 12 passeerhavens aangelegd. Dat zijn er meer dan aanvankelijk afgesproken.  
 

In de gemeenteraad van Ommen zijn raadsvragen gesteld. Deze zijn beantwoord. Enig punt is 
dat gevraagd wordt de uitrit van het terrein waar de keten staan, wordt verplaatst naar 
de Dwarsweg. 

 
Er wordt en mijlpalenplanning gemaakt in weken. Deze zal meteen nieuwsmail van de 
initiatiefnemers worden meegestuurd. 

 
5. Stand van zaken/planning uitvoering 

Zie agendapunt 4. 
 

6. Werkgroep KGO 
Er is een werkgroep KGO in oprichting. De deelnemers komen van de Driehoeksweg/Schapendijk. 
De werkgroep probeert nog bezetting te krijgen vanuit de Oostwijk. De werkgroep is één keer bij 
elkaar geweest. Gaan projecten bedenken. De werkgroep wil graag brief rondsturen via 
gemeente. Voor begin maart ideeën bespreken. Daarna is de wens om een informatieavond te 
organiseren voor de zomervakantie, waar uitvoerbare ideeën worden gepresenteerd. Het gebied 
kan dan een voorkeur uitspreken.  Vogelbescherming heeft ideeën. Plaatselijke Belangen hebben 
ook ideeën.  
Voordat de brief uitgaat moet er een bespreking zijn geweest tussen provincie/gemeente 
Hardenberg/ gemeente Ommen. Mario den Hoedt is aanspreekpunt van de werkgroep.  

 
7. Rondvraag & sluiting. 

Rondvraag 
Derk Truijens: De wens is er om regelmatig overleg te hebben. 1 x 6 weken.  
De vergaderdata worden gekoppeld aan de mijlpalenplanning die nog komt. 
Vooralsnog wordt de volgende vergadering gepland op: Donderdag 7 maart om 19:30 uur. 
Jan Talen wordt ook hiervoor uitgenodigd. 
 
Sluiting 
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.  

Allen 

181114-5 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. 

EK/JV/MdH 

181114-10 Gegevens over brongeluid aanleveren bij Mario DT 

190122-1 Deelnemerslijst WBC aanpassen op website WS 

190122-2 Werkgroep KGO. Voordat de werkgroep KGO een brief naar 
bewoners in het gebied verstuurd, zal er een bespreking 
tussen Provincie, gemeente Ommen en gemeente 
Hardenberg zijn geweest. 

KP 

 
   


