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Verslag overleg Waarborgcommissie 
 
Datum  :  Dinsdag 9 oktober 2018 
Aanwezigen : Erik kamphuis (vz), Jenny Vink, Mario den Hoedt, Dirk Jan Matthijsse, 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 
-Jenny is later i.v.m. verplichting op het werk. 
- Sander van Schaik van Greenchoice is vanuit De Wieken aanwezig. Greenchoice heeft veel 
ervaring met participatie gelden en energie coöperaties. De werkzaamheden van Greenchoice 
variëren van inkoop tot levering. Ze houden zich voornamelijk bezig met lokale energieprojecten. 
 

2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering 
De agenda en het verslag worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Waarborgcommissie 

  - Regels over werkwijze 
De tekstuele aanpassing over de financiële vergoeding voor leden WBC wordt akkoord bevonden.  
Besluit: De Waarborgcommissie stelt de regels (d.d. 17/9/18) over de werkwijze van de 
Waarborgcommissie vast. 
 
Mario geeft aan dat het concept-huishoudelijk reglement, waarin de uitwerking van uitvoering 
regels zijn vastgelegd, nagenoeg gereed is.  

 
  - Communicatie waarborgcommissie/omwonenden 

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. Actie: Wilma 
De PB’s en de provincie Overijssel zullen op hun website verwijzen naar het contactformulier op 
de website van de gemeente Hardenberg. Actie: PB’s en provincie 
Daarnaast zullen telefoonnummers en emailadressen van Jenny, Erik en Mario op de site van hun 
plaatselijk belang vermeld worden. Actie: PB’s 
Er zal een adressenlijst gemaakt worden van de leden van de WBC. Ook zullen Jan Kosters en 
Peter van Voorst en de veiligheidsfunctionaris aan de lijst toegevoegd worden. Deze lijst is meer 
voor intern gebruik. Actie: Wilma 
 
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 de KGO en participatiegelden en zal er een oproep worden gedaan wie zitting 
wil nemen in de werkgroep KGO. De werkgroep buigt zich over de besteding van de KGO gelden, 
zij dragen projecten/ideeën aan. De provincie en gemeente kijken vervolgens of dit binnen de 
gestelde kaders/randvoorwaarden past. Mario zal input aanleveren voor deze brief. Actie: Mario 
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Wilma zal een conceptbrief opstellen in afstemming met Carina en het concept ter goedkeuring 
aan de WBC voorleggen. Actie: Wilma 
Bij de brief zullen de voorstellen van de initiatiefnemers voor het besteden van het participatie 
geld worden gevoegd. Actie: Dirk Jan/ Sander  

 
4. Stand van zaken/planning uitvoering 

De aanbesteding van het civiele werk is bijna afgerond. Deze week zullen de contracten 
ondertekend worden. Het civiele werk betreft het aanleggen van toegangswegen en maken van 
kraanopstelplaatsen. In december volgt de aanbesteding voor de overige civiele werkzaamheden. 
Begin september is het traject rondom certificering afgerond. De inwoners in het gebied zullen 
hier via mailing op de hoogte worden gebracht. 
 
Planning: 
- Begin 2019: aanvoer materialen. 
- Mei: start met aanleg leidingentracé door Enexis. De planning van Enexis is nog niet bekend. 
- Mei/Juni: Fundatie/heipalen voor de 10 molens. 
- Juni-oktober: bouw van molens afgerond. 
In november zal nog een vergadering van de WBC worden ingepland omdat er dan meer zicht is 
op de planning. Dan is de naam van de contactpersoon van de aannemer ook bekend.  
 
Het zand wat vrij komt bij graafwerkzaamheden zal hergebruikt worden voor  
bijvoorbeeld de wegen en de kraanopstelplaatsen. Zoals het nu lijkt is het waarschijnlijk dat er 
zelfs zand aangevoerd moet worden. 
Tijdens bouw van de windmolens willen de initiatiefnemers een open dag voor belangstellenden 
organiseren. Dit zal plaatsvinden in juli/augustus. Ideeën hiervoor zijn welkom. Actie: allen 
 

5. Presentatie m.b.t. participatiegelden (door initiatiefnemers) 
Raedthuys werkt samen met Pure Energie. De Wieken werkt samen met Greenchoice. 
Deelnemers ontvangen een hand-out van de presentatie van Greenchoice. 
Deze zal ook als bijlage bij het verslag worden gevoegd. Actie: Wilma 
Voor optie 2 (Windvangers) en optie 3 (Stroom delen) moet je klant zijn bij Greenchoice. Dit geldt 
niet voor optie 1. (Certificaat/obligatielening) 
Dirk Jan geeft aan dat een obligatie € 500, - kost. Rendement is 2% boven de deposito rente.  
Dus weinig rendement voor een duur product. 
 
Voor de brief (zie agendapunt 3) die naar de omwonenden gestuurd zal worden zal Sander een 
stuk aanleveren over participatie stroom en Dirk Jan over obligaties. Adriaan zal de motie van de 
PS doorsturen naar Wilma. Wilma zorgt ervoor dat de WBC leden deze ontvangen. Actie: Wilma 
De uitgangspunten van de motie zullen meegenomen worden in de in brief naar omwonenden. 
 

6. Werksessie Statencommissie Milieu 31 oktober 2018 
De werksessie zal plaatsvinden in het Buurthuis Ommerkanaal en duurt van 10.00-12.00 uur. 
Gedeputeerden Monique van Haaf (Ruimte, grond en handhaving) en Annemieke Traag (Energie, 
milieu en Europa) zijn aanwezig. 
Er programma is als volgt: 
- Proces hoe het is gelopen. 
- Gedeputeerde Traag: Stand van zaken opgave voor Overijssel. 
- Mario: tot standkoming en taken WBC 
- Initiatiefnemers; participatie (obligaties/stroom) 

Daarna gaan de aanwezigen het gebied in om de locatie van de windmolen te gaan zien. 
Nagekomen bericht: de technische werksessie voor statenleden op woensdag 31 oktober over het 
windpark de Veenwieken gaat niet door vanwege te weinig deelname. 
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7. Rondvraag & sluiting. 
Rondvraag 
Wilma: Datum plannen voor de volgende vergadering.  
Spreken af met elkaar dat op woensdag 14 november om 19.00 uur een extra vergadering 
plaatsvindt. Mario heeft het buurthuis al gereserveerd. Wilma zal de afspraak in de agenda van de 
WBC leden zetten. Actie: Wilma 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Acties 
 

Actienummer Actie Actiehouder 

180716-3 Huishoudelijk reglement opstellen. MdH 

181009-1 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.  

WS 

181009-2 De PB’s en de provincie zullen op hun website verwijzen 
naar het contactformulier de website van de gemeente 
Hardenberg.  

PB’s 

181009-3 Telefoonnummers en emailadressen van Jenny, Erik en 
Mario op de site van hun plaatselijk belang vermelden.  

PB’s 

181009-4 Adressenlijst maken van leden WBC. Ook zullen Jan Kosters 
en Peter van Voorst en de veiligheidsfunctionaris aan de lijst 
toegevoegd worden.  

WS 

181009-5 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.  

MdH 

181009-6 Conceptbrief opstellen in afstemming met Carina en het 
concept ter goedkeuring aan de WBC voorleggen.  

WS 

181009-7 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. 

DJM/SvS 

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 

181009-9 Presentatie Greenchoice bij verslag voegen.  WS 

181009-10 Adriaan zal de motie van de PS doorsturen naar Wilma. 
Wilma zorgt ervoor dat de WBC leden deze ontvangen.  

WS 

181009-11 Vergadering woensdag 14 november om 19.00 uur in 
agenda van de WBC leden zetten.  

WS 

 
  Besluiten 

Besluitnummer Besluit 

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

 


