Mail van Windpark “De Veenwieken” (Raedthuys Pure Energy) dd 5 maart 2018:

Geachte heer, mevrouw,
Met deze mail informeren wij u graag over de stand van zaken van Windpark De Veenwieken. De
besluiten (bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen) zijn door de uitspraak van
de Raad van State onherroepelijk geworden. De voorbereidingen voor de bouw van de windmolens zijn
inmiddels in gang gezet. In deze e-mail geven we alvast informatie op hoofdlijnen over de
bouwwerkzaamheden en een globale, voorlopige planning.
Er moeten wegen worden aangelegd of verbreed tussen de openbare weg en de plekken waar de
windmolens komen. Ook komen er bij de windmolens zogeheten kraanopstelplaatsen. Dit zijn verharde
plekken waar een kraan kan staan om de windmolen te kunnen bouwen en later ook voor groot
onderhoud.
De huidige planning is dat medio 2018 wordt bepaald welke aannemers de wegen en
kraanopstelplaatsen aanleggen. In de tweede helft van 2018 worden de wegen en kraanopstelplaatsen
dan daadwerkelijk aangelegd.
Vervolgens moeten de fundaties van de windmolens worden gebouwd. Dit gebeurt door
windmolenleverancier Enercon. De verwachting is dat deze werkzaamheden eind 2018 beginnen.
De bouw van de windmolens zelf kan dan begin 2019 beginnen. Dat betekent dat in de zomer van 2019
de windmolens kunnen staan en draaien.
Dat is op hoofdlijnen de huidige planning, die nog wel onder voorbehoud is. Als er specifiekere
informatie beschikbaar is, melden we dat en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Als de bouw begint, zal er bouwverkeer in het gebied komen. Er wordt een plan gemaakt om te zorgen
dat het bouwverkeer op zorgvuldige wijze het gebied in en uit kan, waarbij rekening wordt gehouden
met de omgeving. Dit plan wordt opgesteld in overleg met de gemeenten Hardenberg en Ommen en de
provincie Overijssel. Als er meer duidelijkheid over dit plan is, zullen we u daarover ook informeren.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben of aanvullende informatie wensen, dan zijn wij
daarvoor uiteraard bereikbaar. U kunt contact opnemen via info@windparkdeveenwieken.nl of met
ondergetekende via telefoon 053-4341200 of 06-57870755.
Met vriendelijke groeten, namens de initiatiefnemers van Windpark De Veenwieken,

Matthijs Oppenhuizen
Adviseur omgevingsmanagement bij Raedthuys Pure Energie

