Enschede, 26 maart 2015
Geachte heer, mevrouw,
Recent heeft u een brief ontvangen van de gemeente Hardenberg of de provincie Overijssel over de
stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van windpark De Veenwieken. In deze brief is ook
aangegeven dat de initiatiefnemers van het windpark op woensdag 8 april een informatiemarkt
organiseren. Met deze brief nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Initiatiefnemers windpark
Het initiatief voor windpark De Veenwieken is een samenwerking van De Wieken B.V. en Raedthuys
Windenergie B.V. Een aantal lokale agrariërs en windturbinefabrikant Enercon vormen daarbij samen
De Wieken. Raedthuys (uit Enschede) is een energiebedrijf die haar energie opwekt door middel van
duurzame energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen. De Wieken en Raedthuys trekken nu
dus samen op als initiatiefnemers voor windpark De Veenwieken. Het projectteam voor windpark De
Veenwieken bestaat uit Henk de Lange, Willem Jaap de Vries, Dirk Jan Matthijsse, Martijn ten
Klooster en Marianne van den Heuvel. Wij vinden het belangrijk om het contact te zoeken en te
houden met de omwonenden van het windpark.
Informatiemarkt
Wij willen u graag uitnodigen om aanwezig te zijn bij de informatiemarkt:
woensdag 8 april
multifunctioneel centrum De Baron in Dedemsvaart (Julianastraat 54)
19.00-22.00 uur
Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Tussen 19.30 en 21.00 uur is een plenair onderdeel. Samen met u
verkennen we welke vragen er leven met betrekking tot het windpark. We proberen uw vragen zo
goed mogelijk te beantwoorden. Aansluitend bieden wij u tussen 21.00 tot 22.00 uur de gelegenheid
uw vragen te stellen bij informatiestands op een informatiemarkt. Op de informatiemarkt zijn
verschillende partijen aanwezig: De Wieken, Raedthuys, Pondera Consult (uitvoerder van de
onderzoeken en opsteller van de milieueffectrapportage), gemeente Hardenberg, provincie Overijssel,
AtelierOverijssel en ROM3D. ROM3D laat op de informatiemarkt een 3D-visualisatie zien van het
windpark.
De onderzoeken ten behoeve van het milieueffectrapport zijn onlangs gestart. Wij kunnen u op de
informatiemarkt dus nog geen onderzoeksresultaten laten zien. Wel laten wij zien hóe de
onderzoeken worden aangepakt. Verder vertellen wij u graag meer over de planning, zowel qua
procedures als communicatiemomenten.
Aanmelden voor de informatiemarkt is niet nodig. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel op de
hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar info@windparkdeveenwieken.nl.
Meer informatie over het windpark is ook te vinden op www.windparkdeveenwieken.nl. Heeft u nu al
vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via het genoemde mailadres of
telefonisch met Dirk Jan Matthijsse van Raedthuys op 053-4341200 of Willem Jaap de Vries van De
Wieken op 038-4696010.
Wij hopen u te ontmoeten op woensdag 8 april.
Met vriendelijke groet,

Dirk Jan Matthijsse
Raedthuys Windenergie B.V.

Willem Jaap de Vries
De Wieken B.V.

